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ا تعلم  قدمنلھذه الفرصةاامعة بولیتكنك فلسطین التي منحتنجمنعملفریق الیتقدم ا مم ا بعض رحھا    هن اء ص ي أرج ف

.العلمي المتمیز

ن ،المعماریة الھندسة المدنیةفي دائرة الھیئة التدریسیة إلىالتقدیرتقدم بالشكر ونو ان  والى كل م م  ك ر  لھ أث

.مشرف ھذا المشروعغسان جودة الدویكلدكتوراخص بالذكر أالعلمیة ونافي تقدم مسیرت

ذین التقدیرتقدم بالشكر ونما وك اھم لجمیع األساتذة ال ي ت   واس الص ف ل إخ ي     بك ي والعمل توى العلم ویر المس ط

.ثمرة صارت قادرة على خلق غیرھا من ثمار العلم واألدبوالینتجینالد

ذكر    تقدم بالشكر والتقدیر الى كل مننكما ص بال ل واخ ار الخلی ي   قدم لنا ید العون في لجنة اعم دس حلم المھن

.مرقة والمھندسة نھى دندیس

ا . ھاتناوآبائناعلى رد ما قدمتھ أمرینكون قادنن فلنا، ومھما فعلناومھما قل ن فم ع نح ي   ةإال بض ارھم ف ن أث م

.یناكون على حسن ظنھم فننرجو من اهللا أنالدنیا وھذه
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ذة   داخل مدینة الخلیل القدیمةالسكنیة المبانيمنعددیتمثل البحث في عمل دراسة وتحلیل ة ھ ، بدأ بدراس

ا  ة  المباني تاریخی ى ت         بدارس ا ادى ال ا مم رة علیھ ة كبی رت بدرج رت واث ي م ارات الت وجة   طالحض ى ونض ور المبن

ر ، صرالمعماریة التي تغني ھذة البیوتومعرفة العنابالصورة التي ھو علیھا اآلن ن  وتلخیص تطور ھذة العناص وم

.وجمیع عناصرھا المعماریةالعیناتهثم تحلیل ھذ

ة    ابدایة قمنا بالتعاون مع المھندس المشرف ب دة القدیم ارات البل ن ح ة  ختیار عینات الدراسة م ي  المختلف وھ

ن  بني دارمن حارة آل الصرصورل صر الدین و آل دویك من حارة العقابة  ومنزامنزل آل ن ومنزل آل العویوي م

ال       الالعینات بناء على اختهوتم اختیار ھذالقزازینحارة  ون اهللا اجم تطیع بع ا لنس ة فیھ ر المعماری لف بعض العناص

.لھاجمیع العناصر المعماریة وعمل تحلیل كامل 

ار   وھذه ،عدد من الخطوات األولیةتم إجراء ولتحقیق ھذا الھدف  ي زی ل ف ة   اتالخطوات تتمث دة القدیم البل

ة عیناتوزیارة ،للتعرف على طبیعة المنازل ومساحاتھا دة         الدراس ا م وث فیھ الل المك ن خ ا م یش فیھ ة الع ومحاول

بعض المخ        ،والتعرف على اھلھاطویلة  نھم ب زود م ل والت ار الخلی ة اعم ارة لجن ى زی ي    طاضافة ال ة الت ات االزم ط

.المساكن هھذتساعدنا على فھم

ات  تم القیامإضافة لذلك  ار  ببعض الدراس ي ت ة    یف ة ودراس دة القدیم ارات خ البل رت    الحض ي اث ة الت المختلف

ا      بھا،الشخصیة المستقلة التي تنفردهعلى شخصیة البلدة القدیمة لتصل الى ھذ ا فیھ ات بم ویر العین ا بتص وقمنا ایض

.لتوضیحھا وتحلیلھامن عناصر معماریة 
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www.palestineremembered.comلیلخارطة الخ١-٢
)٩(  ص

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل صورة لمدینة الخلیل القدیمة٢-٢
)١١(  ص

یبین احیاء مدینة الخلیل والمناطق المحتلة من ٣-٢
قبل الیھود

نھى دندیس . قبل لجنة اعمار الخلیل بواسطة ممن 
)١٢(  ص

) شارع القصبة(بین الشكل الشارع الرئیسي ٤-٢
وحدود حارات البلدة القدیمة واتصالھا بالحرم 

اإلبراھیمي

عمل فریق العمل
)١٣(  ص

نتبین الصورة التكامل بین الفناء والمستخدمی١-٣
لھ

)٢٤/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢٠(  ص

تبین ھذه الصورة مجموعة من وجھات مباني ٢-٣
في مدینة الخلیل القدیمة نالحظ فیھا بساطة 

المفردات المعماریة المختلفة وتكاملھا لتشكل 
صورة جمیلة تعكس الماضي والحاضر

)٢٤/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢١(  ص

تبین الصور بعض التفاصیل المعماریة التي ٣-٣
عالج المشاكل المعماریة بشكل سلس وسھلت

احدھا تبین المشربیة والثانیة تبین المدخنة 
لبیت آل العویوي

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢٣(  ص

تبین الصورة المنور في مسكن آل ناصر ٤-٣
الدین ووظیفتھ اإلنارة والتھویة

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢٣(  ص

صورة تعارض الفناء ألشعة الشمس تبین ال٥-٣
فترة شروقھا لغروبھا حیث یتعرض كل فترة 

في دورة الشمس واجھة واحدة على األكثر

) ٣٢(  صعمل فریق العمل
)٢٦(  ص

عمل فریق العملتبین الصورة تعارض الفناء تیارات الھواء٦-٣
)٢٧(  ص

تبین الصورة أشعة الشمس على احدى ٧-٣
ى والضالل على الواجھھ واجھات المبن

االخرى الساعة

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢٧(  ص

تبین الصورة اشعة الشمس الداخلة على احدى ٨-٣
)١:١٥(غرف مسكن آل الدویك الساعة  

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢٧(  ص

یمثل المخطط عالقة عینة الدراسة بالطریق ١-٤

)وآل ناصر الدینمسكن آل الدویك( العام

فریق العملوتصویر عمل
)٣١(  ص
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بالطریق ) مسكن آل الدویك (عالقة العینة٢-٤
العام وكیفیة االنتقال الى االمسكن من العام الى 

.الخاص

عمل وتصویر  فریق العمل

)٣٢(  ص

) مسكن آل ناصر الدین(یمثل عالقة العینة٣-٤
من العامبالطریق العام ویبین كیفیة االنتقال 

الى الخاص

عمل وتصویر  فریق العمل
)٣٤(  ص

) مسكن آل العویوي (یبین عالقة عینة الدراسة٤-٤
بالطریق العام

عمل وتصویر  فریق العمل
)٣٥(  ص

) مسكن آل العویوي ( یبین عالقة العینة٥-٤
بالطریق العام ویبین كیفیة االنتقال من العام 

.الى الخاص

العملعمل وتصویر  فریق

)٣٦(  ص

) مسكن آل الصرصور (یبین عالقة العینة ٦-٤
بالطریق العام

عمل وتصویر  فریق العمل
)٣٧(  ص

) مسكن آل الصرصور ( یبین عالقة العینة٧-٤
بالطریق العام وكیفیة االنتقال من العام الى 

.الخاص

عمل وتصویر  فریق العمل
)٣٨(  ص

عمل وتصویر  فریق العملیل القدیمةیبین طوبغرافیة مدینة الخل٨-٤
)٤٠(  ص

آل ( یبین الشكل المدخل المنكسر في مسكن٩-٤
وموقع المدخل في المسقط  ) ناصر الدین 

االفقي

عمل وتصویر  فریق العمل
)٤٣(  ص

آل (یبین الشكل المدخل المنكسرلعینة الدراسة١٠-٤
الذي ھو عبارة عن درج منكسر ) العویوي

.لمسقط االفقي وموقعة في ا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٤٤(  ص

تبین المدخل المنكسر الذ ي ھو عبارة عن ١١-٤
دھلیز منكسر ومن ثم درج منكسرلعینة 

الدراسة
موقعة في  المسقط ) مسكن  آل الصرصور( 

.االفقي 

عمل وتصویر  فریق العمل

)٤٥(  ص

یبین الفناء الرئیسي الشبھ خاص في عینة١٢-٤
ویین الجزء ) مسكن آل الدویك (الدراسة 

المسقوف والجزء المكشوف منھ ویبین 
).الدرج المنكسر ( المدخل الرئیسي 

عمل وتصویر  فریق العمل

)٤٧(  ص

( یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ) ١٣-٤
وكیفیة ارتباطة ) مسكن آل ناصر الدین 

)الدھلیز المنكسر ( بالمدخل المنكسر 

عمل وتصویر  فریق العمل

)٤٨(  ص

مسكن ( یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ١٤-٤
وكیفیة ارتباطھ بالمدخل ) آل لعویوي 

المنكسر
.،) الدرج المنكسر ( 

عمل وتصویر  فریق العمل

)٤٩(  ص

مسكن ( یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ١٥-٤
المدخل وكیفیة ارتباطھ ب) آل الصرصور
)الدھلیز المنكسر ( المنكسر 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٠(  ص



XII

یبین حركة الھواء  داخل  الفناء الرئیسي في ١٦-٤
)مسكن آل ناصر الدین( عینة الدراسة 

عمل فریق العمل

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥١(  ص

تبین الصورة أشعة الشمس على احدى ١٧-٤
لى الواجھھ واجھات المبنى والظالل ع

)١:٤٥(االخرى الساعة 

عمل وتصویر  فریق العمل

)٥١(  ص

عمل وتصویر  فریق العملیبین الحركة الراسیة لمسكن آل الدویك١٨-٤
)٥٢(  ص

عمل وتصویر  فریق العملیبین الحركة الراسیة لمسكن آل ناصر الدین١٩-٤
)٥٣(  ص

عمل وتصویر  فریق العملریبین الحركة الراسیة لمسكن آل الصرصو٢٠-٤
)٥٣(  ص

عمل وتصویر  فریق العملیبین الحركة الراسیة لمسكن آل العویوي٢١-٤
)٥٤(  ص

رسم تخطیطي لتوزیع الفراغات داخل المساكن في ٢٢-٤
المسقط االفقي

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٤(  ص

ط االفقي للدور االول  لمسكن آل یبین المسق٢٣-٤
ظھر فیة الفراغات المعماریة الدویك ی

.الموجودة 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٦(  ص

ط االفقي للدور الثاني لمسكن آل یبین المسق٢٤-٤
الدویك یظھر فیة الفراغات المعماریة 

.الموجودة 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٧(  ص

ط االفقي للدوراالول لمسكن آل یبین المسق٢٥-٤
ة الفراغات المعماریة ناصر الدین یظھر فی

.الموجودة 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٨(  ص

ط االفقي للدور الثاني لمسكن آل یبین المسق٢٦-٤
ناصر الدین یظھر فیة الفراغات المعماریة 

الموجودة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٥٩(  ص

ط االفقي للدوراالول لمسكن آل یبین المسق٢٧-٤
اغات المعماریة العویوي  یظھر فیة الفر
الموجودة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٠(  ص

ط االفقي للدور الثاني لمسكن آل یبین المسق٢٨-٤
العویوي  یظھر فیة الفراغات المعماریة 

.الموجودة 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦١(  ص

ط االفقي للدوراالسطح لمسكن آل یبین المسق٢٩-٤
لمعماریة العویوي  یظھر فیة الفراغات ا

الموجودة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٢(  ص

ط االفقي للدوراالول لمسكن آل یبین المسق٣٠-٤
آلصرصور  یظھر فیة الفراغات المعماریة 

الموجودة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٣(  ص

ط االفقي للدورالثاني لمسكن آل یبین المسق٣١-٤
آلصرصور  یظھر فیة الفراغات المعماریة 

موجودةال

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٤(  ص

ط االفقي للدور االسطح  لمسكن آل یبین المسق٣٢-٤
آلصرصور  یظھر فیة الفراغات المعماریة 

.الموجودة 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٥(  ص
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ط االفقي قیبین نوع البالط على  المس٣٣-٤
للدوراالول لمسكن آل الدویك

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٦(  ص

٣٤-٤
ط االفقي للدور یبین نوع البالط على  المسق

الثاني  لمسكن آل الدویك

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٧(  ص

ط االفقي یبین نوع البالط على  المسق٣٥-٤
للدوراالول لمسكن آل العویوي

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٨(  ص

ط االفقي یبین نوع البالط على  المسق٣٦-٤
ورالثاني لمسكن آل العویويللد

عمل وتصویر  فریق العمل
)٦٩(  ص

ط االفقي یبین نوع البالط على  المسق٣٧-٤
للدوراالول لمسكن آل الصرصور

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٠( ص

ط االفقي یبین نوع البالط على  المسق٣٨-٤
للدوراالول لمسكن آل ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧١( ص

تبین اختالف نوع الحجر في احد الواجھات ٣٩-٤
لمسكن آل ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٢( ص

یبین الواجھھ الشرقیة لمجمع الحرباوي الذي ٤٠-٤
مسكن آل الدویك ومسكن آل (یتضمن العینتان 

.ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٤( ص

ن آل العویوي یبین الواجھھ الغربیة لمسك٤١-٤
المطلة على سوق القزازین والمتعامدة مع 

.شارع القصبة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٥( ص

یبین الواجھھ الغربیة لمسكن آل العویوي ٤٢-٤
المطلة على سوق القزازین والمتعامدة مع 

.شارع القصبة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٦( ص

ط االفقي یبین مكونات الجدار ممثال بالمسق٤٣-٤
لمسكن آل الدویك وصورة لعرض الجدار من 

.احدى الغرف لمسكن آل ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٨( ص

یبین عمل القباب في تشتیت وعكس االشعة ٤٤-٤
الساقطة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٧٩( ص

یبین عمل القباب ممثال بقبة احدى الغرف في ٤٥-٤
مسكن آل ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٠( ص

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل ٤٦-٤
الصرصور وصورة لھا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٠( ص

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل ٤٧-٤
ناصر الدین وصورة لھا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨١( ص

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل آل٤٨-٤
الدویك وصورة لھا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨١( ص

عمل وتصویر  فریق العملالركب في مسكن آل ناصر الدین٤٩-٤
)٨٢( ص

عمل وتصویر  فریق العملالركب في مسكن آل الصرصور٥٠-٤
)٨٣( ص

یبین الواجھات لمكسن آل العویوي  المطلة ٥١-٤
على شارع القصبة مبینا الفتحات المطلة

واحجامھا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٤( ص
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یبین الواجھات المطلة على الفناء الرئیسي ٥٢-٤
لمكسن آل ناصر الدین مبینا الفتحات المطلة 

واحجامھا

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٤( ص

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف ٥٣-٤
الفراغات المعماریة لمسكن آل الدویك

فریق العملعمل وتصویر
)٨٥( ص

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف ٥٤-٤
الفراغات المعماریة لمسكن آل ناصر الدین

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٥( ص

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف ٥٥-٤
الفراغات المعماریة لمسكن آل الصرصور

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٥٠( ص

لف الزخارف التي استخدمت في یبین مخت٥٦-٤
العینات وھي زخارف نباتیة او ذات خطوط 
ھندسیة ذلك للتقید بالشریعة االسالمیة التي 

نبعت منھا ھذه الزخارف وبعدت عن التجسید 
.والتصویر 

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٦( ص

تصوینة منزل آل العویوي ویبین استعمال ٥٧-٤
أیضا ارتفاع الفخار لحجب الرؤیا ویبین  

التصوینة وأبعاد المشربیة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٧( ص

تبین الصور بعض التفاصیل المعماریة التي ٥٨-٤
تعالج المشاكل المعماریة بشكل سلس وسھل
احدھا تبین المشربیة والثانیة تبین المدخنة 

لبیت آل العویوي

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٧( ص

المنور في مسكن آل ناصر تبین الصورة٥٩-٤
الدین ووظیفتھ اإلنارة والتھویة

عمل وتصویر  فریق العمل
)٨٨( ص
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.لمختلفة باالسابيع

2468101214161820222426)أسبوع( الزمن/  الفعالیة   
جمع المعلومات

الزیارات المیدانیة للعینات
اختیار عینة الدراسة

توثیق العینات بالصور
قدمة كتابة تقریر الم

تحلیل العینات معماریة
تحلیل النتائج النھائیة 
كتابة البحث النھائي
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:المقدمة١- ٢

عند الوقوف على أعتاب دراسة المباني القدیمة فإنھا تمثل لوحة بدیعة من حیث ما تحویھ من فن وطرز 

كتلك التي نراھا في عناصرھا ،رد بھا عن غیرھامعماریة لھا ممیزاتھا وخصائصھا الممیزة التي تنف

بعض المباني بدراسةوفي ھذا البحث قمنا،الممیزة كاألدراج والفتحات والساحات وغیرھا من العناصر

وكان البد لنا في البدایة من الوقوف على تاریخ مدینة الخلیل ھذه ، التحلیلوجعلناھا موضوعا للبحث و

،فكان لنا ھناك وقفة على تاریخھا وجغرافیتھا،نت البیوت القدیمة في أحضانھا المدینة العظیمة التي احتض

.ومن ثم عرجنا للحدیث عن المباني القدیمة لكونھا الشریحة التي قمنا بدراستھا

:المدینةوأھمیةموقع ٢- ٢

:الموقع١-٢-٢

نشأت مدینة الخلیل في موقع لھ خصائص ممیزة ساھمت في

تقع الخلیل في جنوب غرب . تطورھا ونموھاخلق المدینة و

٣١,٢٣ْو ٣١,٢٩ْالضفة الغربیة عند التقاء دائرتي عرض 

وھذا الموقع جعل ٢٥,٧٠ْ-٣٥,٤شماًال وخطي عرض 

الخلیل في موقع متوسط نسبیًا بالنسبة لفلسطین إال أنھا أقرب 

ئت أإلى الشمال الشرقي منھ من الجنوب الغربي وقد أنش

قد أطلق و.فحي جبل الرمیدة وجبل الرأسالمدینة على س

الكنعانیون على ھذه المدینة اسم أربع نسبة إلى ملكھا العربي 

الكنعاني أربع المنتمي إلى قبیلة العناقیین ثم عرفت باسم 

حبرون أو حبري ، ولما اتصلت المدینة ببیت إبراھیم على 

سفح جبل الرأس المقابل لھ سمیت المدینة الجدیدة بالخلیل 

الرحمن النبي إبراھیم علیھ السالم، وعندما نسبة إلى خلیل

ثم عادت إلى اسمھا الخلیلھامأبراأطلقوا علیھا اسم م١٠٩٩ام عاحتلھا الصلیبیون 

)١(.الصلیبین عنھاالءد جبع

خارطة الخلیل 
www.palestineremembered.com

)١-٢( شكل  
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:الخلیل عبر التاریخ٢-٢- ٢

حیث كانت تدعي قریة . م.سنة ق٣٥٠٠تشیر اآلثار إلى أن تاریخ مدینة الخلیل یعود إلى أكثر من 

أربع بمعني أربعة نسبة إلى منشئھا الملك أربع العربي الكنعاني المنتمي إلى قبیلة العناقیین، وقد حكمت 

وقد وفد إلیھا النبي إبراھیم علیھ السالم في . م.ق١٢٠٠- ٣٥٠٠المدینة من قبل الكعنانیین في الفترة ما بین 

د دفن فیھا ھو و زوجتھ سارة وولده إسحاق وزوجتھ رفقة، ویعقوب وولده م وق. القرن التاسع عشر ق

م خضعت المدینة لحكم العبرانیین الذین خرجوا مع موسى من ث.یوسف بعد أن نقلت جثتیھما من مصر

أو اتحاد، ثم اتخذھا داود بن -صحبة- مصر وأطلقوا علیھا اسم حبرون وحبرون اسم یھودي یعني عصبة

أما عن السور الضخم الذي یحیط بالحرم اإلبراھیمي الشریف في . لھ ألكثر من سبع سنینسلیمان قاعدة 

الوقت الراھن فیرجح إلى بقایا بناء أقامة ھیرودوس الذي ولد المسیح علیھ السالم في آخر أیام حكمة مع 

، م٦٣٨مي عام ثم خضعت الخلیل للحكم اإلسال.ن الشرفات في أعلى السور إسالمیةاألخذ بعین االعتبار أ

من األنبیاء خاصة خلیل دحیث تم االھتمام بالمدینة بشكل واضح ألھمیتھا الدینیة، إذ تضم رفات عد

وقد وصفت الخلیل في العدید من كتب الرحالة مثل كتاب المسالك والممالك لألصطخري الذي .الرحمن

في ید الصلیبین وأطلقوا علیھا سقطت الخلیلم ١٠٩٩م وفتوح البلدان للبالذري، وفي عام ٩٥١ألفھ عام 

.م ١٥١٦دخلت الخلیل تحت الحكم المملوكي واستمر حتى عام ثم اسم ابراھام، 

من أھم األحداث التي تعرضت لھا الخلیل أثناء الحكم العثماني وقوعھا في ید إبراھیم باشا المصري، في 

و ١٩١٧لالنتداب البریطاني عام ثم خضعت الخلیل كغیرھا من المدن الفلسطینیة.  م١٨٤٠–١٨٣١عام 

)١(.ارتبط اسمھا بظروف الحرب العالمیة األولى وانتصار الحلفاء على الدولة العثمانیة

:والتطور العمراني والمعماري لھاالبلدة القدیمة٣- ٢

-:التعریف بالبلدة القدیمة

لمیالد، وعاش ودفن فیھا ھو وأبنائھ اسحق سكن المدینة النبي إبراھیم علیھ السالم في القرن التاسع عشر قبل ا

ا حول زویعقوب وزوجاتھم علیھم السالم، وشید اإلمبراطور االدومي ھیرودوت في القرن المیالدي األول حی

قبورھم وبنیت المدینة حولھ، تحول بعد الفتح اإلسالمي إلى مسجد وال یزال قائما حتى اآلن ویعرف بالحرم 

.اإلبراھیمي الشریف
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المدینة الحقا في محیط المسجد اإلبراھیمي، ویعود تاریخ مبانیھا القدیمة والقائمة حتى اآلن إلى العھد األیوبي بنیت 

والمملوكي والعثماني، وتمتاز البلدة القدیمة بكثافة ونقاء نسیجھا العمراني القدیم، وبھا العدید من المباني التاریخیة 

م، ومنذ ذلك التاریخ شرع المستوطنون الیھود باالستیطان في ١٩٦٧ام احتلت إسرائیل مدینة الخلیل ع.واألثریة

ثم صادر الجیش اإلسرائیلي م ،١٩٦٨محیط المدینة ثم في داخلھا، حیث بدأت المحاولة األولى لالستیطان عام 

وقد تولى الجیش اإلسرائیلي مساعدة .م١٩٧٢أرضًا شرق الخلیل وأقام علیھا مستوطنة كریات أربع عام 

)٢(.ع االستیطان الیھودي داخل الخلیلستوطنین وتوفیر الحمایة لھم في كافة مراحل توسیالم

:البلدة القدیمةعالمم١-٣-٢

: الخلیل مدینة قدیمة تضم العدید من األحیاء القدیمة والحدیثة ومن األحیاء القدیمة

).الشیخ على بكا(الشیخ يح. ١

.حي القزازین . ٢

.طونیحي ق٣

صورة لمدینة الخلیل القدیمة 
)١٦/٤/٢٠٠٨(صویر فریق العمل ت

)٢-٢(شكل  
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:ویوجد في المدینة العدید من األسواق الشعبیة والتاریخیة منھا

.وق القزازینس. ١

.سوق اللبن. ٢

.سوق خزق الفار. ٣

.خان شاھین. ٤

یبین  الشكل أحیاء مدینة الخلیل والمناطق المحتلة من قبل الیھود والحارات والطرق ) ٣-٢(  شكل  
الرئیسیة في مدینة الخلیل القدیمة

نھى دندیس. من قبل لجنة اعمار الخلیل بواسطة م
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.مدینة الخلیل القدیمةفي التقلیدیة نظرة إلى فن العمارة: ٢-٣-٢

الحرم اإلبراھیمي

)٣-٣(شكلوحدود حارات البلدة القدیمة ) شارع القصبة(بین الشكل الشارع الرئیسي 
عمل فریق العمل

)٤-٢(شكل

شارع القصبة
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یمة في محافظة الخلیل ینطبق علیھ ما ینطبق على معظم مدن العالم اإلسالمي الطراز المعماري لبیوت البلدة القدإن

، وھذا االختیار جاء كمحصلة لعدة ظروف تمیز بھا المجتمع يالداخلالمتمثل في اعتمادھا البیوت ذات الفناء 

ساجدھا التي اإلسالمي، حیث اتسمت األحیاء السكنیة في المدن اإلسالمیة بضیق شوارعھا وأسواقھا المغطاة وم

.أحیط كل منھا بمنطقة آمنة وحرم مفروش بالحجارة

من جمالیات، ویحارون في إلیھ الزائرین لھذه المدن یجدون فیھا ما یسر أنظارھم من فنون العمارة وما توحيإن

یكون الظروف البیئة والنفسیة وبذلك تالءمالوسائل التي استطاع بھا المعماریون المسلمون أن یشیدوا منشآت 

حیث الراحة واالستقرار وعدم التعدي على حرمة البیئة فنرى واإلنسانبین المسكن والبیئة والمسكن التكامل

فراغ ھفراغات متدرجة في الخصوصیة فاوجد لھھذا المسكن حیث اوجد لھلبنيالذي نساناإلبالمعمار قد اھتم 

ما یوفر الظروف المناسبة لھالصغیرة واوجد لعائلتھخصوصیةأكثرللنشاطات الجماعیة  وفراغ الكبیرةللعائلة

اإلنسانمن معالجات للمشاكل البیئة وبھذا راعى البیئة وسخرھا لراحة ھالتي تجعل البیت مریح جدا بما وظف ل

وضع إلىإضافةعات في فراع التجمع الكبیر وسھال كالتعامل مع المزرأمراجعل التعامل مع البیئة ھانإلىإضافة

.أیضاعض العناصر المائیة التي تساعد على تلطیف الجو ب

باألمانفي مدینة الخلیل القدیمة القاطنیناألفرادتجمع البیوت واشتراكھا بالحوائط الخارجیة یساعد على شعور إن

الناس لیل المنازل على بعضھا وعلى ظتإلىإضافةالن جدران البیوت تشكل سورا حول المدینة القدیمة األعداءمن 

اإلسالمیةلھ الشریعة أعدتھاكان في فكر المعمار المسلم الذي سار على القواعد التي ھذاكل ، المارة بجانب البیوت 

)٣(.البناء أصولفي 

.البیت الخلیلي القدیم: ٣-٣-٢

لى فیھ المتوسط، وتتجاألبیضیتشابھ البیت الخلیلي مع البیوت العربیة واإلسالمیة في منطقة حوض البحر 

األصالة والبساطة والسماحة، فھو یؤمن لساكنیھ الخصوصیة من أعین الفضولیین، ویحافظ على أواصر الدم 

:والقربى، والبیت بسیط في خطوطھ ونسیجھ، إال أن لھ مالمح خاصة یتمیز بھا، منھا

مدینة الخلیل في تشترك الكتل المعماریة مع بعضھا في أكثر من موضع، حیث ال توجد كتلة عمرانیة منفردة-١

.البلدة القدیمةالقدیمة 

.البیوت الخلیلیة منسجمة مع بعضھا وأقرب إلى التواضع واألخوة-٢

.یتألف البیت الخلیلي غالبا من طابقین رئیسین، یرتفعان فوق قاعات أو یواخیر أو مخازن-٣
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الفیضانات إلى یحوي الطابق األرضي على فعالیات تجاریة ومھن حرفیة أولیة ویؤمن عدم وصول میاه-٤

تستعمل )متر١(البیوت، ویؤمن الخصوصیة، وفیھ ما تسمى بالقاعة، وھي مخزن ذات باب عادي بعرض

.وجدتإنألغراض البیت، أو توضع فیھا الحیوانات 

الفعالیات النھاریة من جلوس وأعمال الطھي والغسیل ) لحجرات النومإضافة(الطابق األول تتواجد فیھ -٥

حول فسحة سماویة تسمى الفناء الداخلي أو توضع، ناتاواالیوافة، وبعض النباتات البیتیة، فالحجرات والضی

.الحوش، أو ما یعرف في منطقة البحر األبیض المتوسط بالباثیو

الفناء الخلیلي عبارة عن فراغ معماري حیوي، وھو فراغ مركزي تتم فیھ النشاطات النھاریة من غسیل وأعمال -٦

.للطعام وغیرھا من النشاطاتإعدادوتخزین 

.تتواجد في البناء عناصر أخرى مثل باب البئر، وزیر الشرب واألدراج-٧

.للبیت الخلیلي مدخل واحد فقط-٨

)٣(.یشید البیت الخلیلي بالحجارة، ویغطى أیضا بقباب حجریة-٩

:اإلنسان الخلیلي: ٤-٣-٢

وقد عمل بالزراعة وربى األنعام المختلفة، وأتقن الحرف اإلنسان الخلیلي متوسط القامة قوي البنیة عموما، 

مرور إبانالیدویة من فخار ونحاس وزجاج وحیاكة، وفتح المقالع الحجریة واشتغل بالتجارة، وازدھرت تجارتھ 

الخلیلي مما عملت یداه، وشرب ماءه من بئر تجمعت بھ میاه األمطار، اإلنسانأكل . قوافل الحجیج من مدینة الخلیل

أما المرأة الخلیلیة . نشاطھ الیومي من زراعة وصناعة وعبادةیالءمولبس الزي اإلسالمي البسیط الفضفاض الذي 

الخلیلي مبكرا لذا اإلنسانوتزوج . ، ووضعت النقاب على وجھھا"بالشاشیة"وغطت رأسھا " الدراعة"فقد لبست 

. الحفید، ونجد أحیانا تعددا للزوجات في البیت الخلیلينجد في األسرة امتدادا لألصول والفروع، فنجد الجد واالبن و

الخلیلي في روایة القصة والموال والشعر والزجل والرقص واألھازیج الشعبیة في األعراس اإلنسانواھتم 

الخلیلي بالصفات العربیة اإلسالمیة فھو مؤمن باهللا، طاھر وصبور، زاھد وغیور ال اإلنسانوالمناسبات واتصف 

)٣(.لم، شجاع، مقدام و یحمي الجواریقبل الظ
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المراجع

المرجعالرقم

١.www.palestineremembered.com

تیسیر جبارة ،مدینة خلیل الرحمن دراسة تاریخیة وجغرافیة ،مركز أبحاث رابطة الجامعیین. د.٢

.محمد غنیماتمشروع تخرج، األعمار في مدینة الخلیل ،مائسة سمیح الھشلمون وعال.٣
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:

.في مدینة الخلیل القدیمةمسقط المسكننمو: ١-٣

.خصائص العمارة التقلیدیة٢-٣-٢

.االنسانيخاصیة البعد١-٢-٣

.البساطة في المفردات٢-٢-٣

.التقلیدیةالعضویة في العمارة ٣-٢-٣

.التقلیدیةالفضاء في العمارة ٤-٢-٣

.التفاصیل والمعالجات المعماریة٥-٢-٣

.التقلیدیةالواقعیة في العمارة٦-٢-٣

.الداخلالتوجیھ إلى٧-٢-٣

.تنوع الوظیفة المعماریة ٨-٢-٣

.یةالمعالجات المناخ٩-٢-٣
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:ینة الخلیل القدیمةمدالمسقط فينمو١- ٣

حصیلة التطور والخبرات والتجارب التي إالالمساكن التقلیدیة في مدینة الخلیل القدیمة ما ھي إن

بما یتوافق مع الظروف ھعن راحتھ  وعن ما یلبي احتیاجاتھمارسھا المعمار العربي المسلم في بحث

الشامل اإلسالميمفھوم الدین الفكریة النابعة عنویلبي االحتیاجات النفسیة وخیة والبیئة السائدة االمن

ظم البیوت في مدینة الخلیل القدیمة عالطراز السائد في مدینة الخلیل القدیمة والذي ساد على مإن.للحیاة

أن نقولأنمكن یانھحیث األسرةوھو طراز المسكن الفلسطیني المستمر والذي استمر بالتطور مع تطور 

كجزء من الدراسة یحكي قصة العائلة التي سكنتھ والتطور یت الفلسطیني ككل والخلیلي للباألفقيالمسقط 

ویستدل  البیت تطور على عدة مراحل أنالذي حصل على مر السنین والذي یزور البیت الخلیل یدرك 

.لمسكنالتنوع على اختالف الفترات الزمنیة التي بني فیھا اھذاحیث یدل على ذلك من تنوع حجارة البناء

ومع مرور الزمان أكثرأوقد یكون قد ابتدأ بغرفة واحدة لنایوحي التقلیديللبیتاألفقيالمسقط إن

األسرةتحولت من أنھاأياألسرةأفرادوذلك لزیادة عدد وجود عدد اكبر من الغرف إلىالحاجة أصبحت

ھ ف حولتالذي كانت  تل(الفناء الداخلي والعنصر الذي ساعد على ذلك ھو وجودالممتدة ، األسرةإلىالنواة 

أكثربناء غرف أمكنالطبقة الثانیة وبالتاليإلىللیوصالفناءفي وضع درج أمكنحیث )لغرف ا

،الحلول االنشانیة والمعماریة للمشاكل التي كانت تواجھھمإعطاءمن الممكن وأصبححسب الحاجة ، 

وان فكرة تكرار العنصر ،ھا السكانبیلتزم واإلسالميین الدأحكامكانت تستنبط من وھذه الحلول

نفس الحلول المعماریة في حل المشاكل مثل تكرار الفناء إتباعأحفادھمالمعماري كانت تسھل على 

.اإلنشائیةلوغیرھا من الحلوالعلیا األدوارالمركزي في 

من الشواھد على تطور المسكن یعد الذي صر الدیناآل نمسكنلاألفقيكما نالحظ في المسقط و

ن الدور األرضي إ.ھالزمنیة التي مرت علیببشكل ملحوظ الحقھظھر فیتحیثللبیت الخلیلي القدیم

وننتقل ھحولملتفة الغرفوجود الفناء  یجعل جمیع وھي منطقة التجمع للعائلة وفناء مركزيیتكون من 

یة تعتبر الفراغ شبھ الخاص وتأتي بعد ذلك في تدرج من ھذا الفناء إلى ساحة أخرى مكشوفة أكثر خصوص

وداخل الفناء یوجد أدراج في أكثر من جھة توصل إلى ،) غرف النوم(الخصوصیة الغرف الخاصة 

بني في المسكنیدل على أنالعلیاواختالف أنماط البناء أو الطرز في األدوارالمسكن،في العلیااألدوار 

احل التي مر بھا وعلى ریدل على المھذا االختالف في طراز األدوارإن ،أكثر من فترة زمنیة  

ھالعھد العثماني في مراحلتبر من طراز األرضي یعالدورھ،فمثال الحضارات التي تركت بصمة علی

ظھر فیھ الساحة المكشوفة بدل الفناء حیثنھایة العھد العثماني فیعتبر من  طراز الدور الثاني أمااألولى  ،
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استخدام طرق جدیدة في تسقیف األبنیة بدال من ،وأیضااللیوان أو القاعة المركزیة الوسطى المغطاة وظھر

.الطرق التقلیدیة في تسقیف القباب 

ویتم االنتقال الغرف حولھیتكون من الفناء المركزي الذي تلتف المسكنأنآل دویك مسكنونالحظ في مسقط

اختالف الفترات الزمنیة التي أیضاھ الغرف ویظھر فیوحولھل تكرار لفكرة الفناء العلیا التي تمثاألدوارإلىمنھ

تسقیف جزء حیث تمالحاجة إلیھحیث یالحظ التدخل الملحوظ على الفناء لزیادة عدد الغرف لما دعت ھمرت علی

وسع كانت باالتجاه العمودي عملیة التأنتدلداخل الفناءاألدراجوجود و. غرفةإلىوتحویل ھذا الجزء من الفناء

التي كانت تشكل فیما بینھا عنصر الحمایة األخرىبجدران المنازل ذلك الن المسكن كان محصورااألفقيولیس 

البروزات كإضافةلطریق لتطاول على حرمة ا وحق الجار،و عدماإلسالمقیم أیضاال ننسى البیوت ،وه لھذ

.وغیرھا 

الخلیل القدیمة كان لیس بالشيء المعقد على معمار تلك األیام الن البناء كان یقیده إن تصمیم المسكن في مدینة 

أحكام إسالمیة وعادات وتقالید موروثة من األب إلى االبن وجیل بعد جیل مما ساعد على ثبات القیم التي تتجلى في 

لیحقق األھداف المرجوة منھ طبقت ھذه المباني الصامدة ، وحیث كان على المعمار أن یعكس ھذه القیم على المسكن 

ھذه القیم بأسلوب بسیط یسھل فھمھ ،وان االختالف في مساقط المساكن یكون غالبا بحجم الفراغات ومساحة  الفناء 

والمدخل في بعض األحیان إال أن التشابھ بین المساقط یكون في الفكرة الرئیسیة وھي في وسطیة للفناء الذي تلتف 

میع الفتحات تكون مطلة على الفناء ومنھ یتم التنقل إلى الطبقات العلیا بواسطة إدراج ، وھذا  حولھ جمیع الغرف وج

)٤(.النمط مكرر في جمیع مساكن الخلیل القدیمة بأسلوب بسیط 

٢- ٣:

:االنسانيالبعدخاصیة ١-٢-٣

المتعددة كانت في الماضي وال تزال تعكس استجابة وأبعادھاالعمارة بطرزھا المختلفةأنما انطلقنا من حقیقة إذا

جوانب النظرة الموضوعیة إحدىمراحل التطور البشري فعندھا یمكننا الجزم بان أفرزتھاإنسانیةمادیة لمتطلبات 

بین ویقف في مقدمتھا العالقة . الفطریة والمكتسبة اإلنسانللعمارة تكمن في مدى مواءمتھا لخصائص وممارسات 

یمثل الحاوي في ھذه الحالة الفضاءات إذوالراسیة األفقیةأبعادھامقیاس الحاوي والمحتوى من حیث عالقة 

ما تجاوزت إذااألفقیةالفضاء أبعادالمحتوى فان اإلنسانیةوأحاسیسھالفیزیائیة بأبعادهاإلنسانالمعماریة بینما یمثل 

یشعر في خضم ھذا الفراغ بالرھبة واالنفصام والشعور اإلنسانفان رأكثأوأضعافالرأسیة بمقدار أربعة أبعاده

.والرأسیة للفراغ األفقیةاألبعادینمو تدریجیا كلما اقتربنا من حالة التوازن بین ءباالحتوا
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ككیان اإلنسانلقد شغل ھذا الموضوع ،موضوع العالقة بین 

ر ،شغل تفكیأخرىعضوي من جھة والمحیط المادي من جھة 

إلىوأرسطوالفالسفة والمفكرین على مر العصور من سقراط 

ابن خلدون ودافنشي  وبسبب تغاضینا عن ھذه االعتبارات 

استیراد المفاھیم الغربیة تالشت إلىونتیجة ركوننا اإلنسانیة

وبدأت مظاھر العزلة االجتماعیة واضمحلت ھذه المشاعر 

یظھر تناسب تظھر ھذه الخاصیة في عینات الدراسة فمثالو.

بالراحة في اإلنسانمع حجم الفناء حیث یشعر اإلنسانحجم 

الفناء فترة ھذاھذا الفناء وقد الحظنا ذلك من خالل المكوث في 

من خالل سؤال السكان عن مدى وأیضاطویلة من الزمن ، 

إلىالواجب علینا یدعو إن.راحتھم عند الجلوس في الفناء 

دة من خصائص عمراننا وبنیتنا الخاصیة الخالالتمسك بھذه 

یبقى ھو الغایة وكل ما عداه ھي أنیجب فاإلنسانالحضریة ،

)٥(.إلسعادهمجرد وسائل 

:البساطة في المفردات٢-٢-٣

ال تعني التبسیط اإلطارسمة بارزه من سماتھا والبساطة في ھذا التقلیدیةالبساطة التكوینیة لمظھر وجوھر العمارة

واالنطباعات التي تتولد عن حالة التكامل األحاسیسالجوانب الكمیة المجردة بل تشمل مجمل االختزال في أو

.المتزن بین عناصر البنیة الكلیة للنتاج الفني

السنین قد تمكن من الجمع بین مفھومي مدرستین آالفقبل بأنھقد خلف لنا المعماري العربي من المآثر ما یشیر ل

درسة لوكوربوزییھ التي تؤمن بأن اختزال عدد مفردات النتاج المعماري یضفي علیھ معاصرتین وھما مفلسفیتین

أنأدركنقیض ذلك بالقول بان االختزال یوحي بالملل فالمعماري العربي إلىغنى ومدرسة فنتوري التي تدعو 

وعند ھذه النقطة یجب والتجاوب بین المكونات،لالكماالمفھومین المتناقضین یلتقیان في نقطة ذروة یتحقق عندھا 

وھذا ما یتجلى في .درجات الغنى والثراء على صعید الوظیفة والشكلأسمىعندھا تتحقق إذاإلضافةتتوقف أن

.العدید من المباني في البلدة القدیمة

ھي البساطة والتواضع  حیث قام أساسیةككل كانت تتسم بسمة في مدینة الخلیل القدیمةالعمارة التقلیدیةإن

في أوالمرجوة من المسكن بصورة بسیطة سواء بتركیبة المسقط األھدافكل بإجماللمعمار المسلم ا

تبین الصورة التكامل بین الفناء 
لھنوالمستخدمی

)١-٣(شكل 
)٢٤/٤/٢٠٠٨(صویر فریق العمل ت
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وبأسلوبت ببساطة تامة ءبالمعالجات االنشانیة وان تركیب العناصر المعماریة جاأوواجھات المبنى 

.الساكنین وفي تعاملھم بینھم ةسلس انعكس ذلك على حیا

كنیة ال توحي للناظر عدم االھتمام بھا بمقارنتھا بغیرھا من المباني كالمساجد والقصور البساطة في المباني السإن

الفكرة من البساطة في المباني ھي دراسة أنلكن كانت تعكس الوظیفة المرجوة من المسكن وھو الراحة حیث 

أساسوظیفیة فان البیت تستوعب وترتاح لكل شيء بسیط وكناحیةاإلنسانعین أنحیث لإلنسانالناحیة النفسیة 

نوع من التكلف أيتظھر البساطة في مساقط وواجھات عینات الدراسة حیث ال یالحظ فیھا و.الراحة واالستقرار 

)٥(.طة التي تعبر عن شخصیة السكانابل ھي البس

تبین ھذه الصورة مجموعة من وجھات مباني في مدینة الخلیل القدیمة نالحظ فیھا بساطة 
المفردات المعماریة المختلفة وتكاملھا لتشكل صورة جمیلة تعكس الماضي والحاضر

)٢٤/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٢-٣(شكل 
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:التقلیدیةالعضویة في العمارة ٣-٢-٣

ما تتمیز بھ العمارة العربیة من سمات إلىوإضافة. ھا مع الوقائع البیئیة امتمیزت بعضویتھا وانسجالتقلیدیةالعمارة 

بذات الوقت تتالحم عضویا في ما فإنھاالمكانیة من الناحیة الجغرافیة والطبوغرافیة أصولھانسجام مع التداخل واال

نة ضمن البنیة مالكاسواء كان ذلك على صعید التفاصیلأخرىبینھا من جھة ومع الخصائص المناخیة من جھة 

.إلیھافي مفردات مضافة أوللمباني ذاتھا األساسیةالھیكلیة 

فضاء أو،لم یكن مجرد فجوة عارضة مساكن البلدة القدیمةفالفناء الداخلي ،ذلك العامل الفضائي المشترك في معظم 

لنا بظاللھا وشرفاتھا ھذه األفنیةتعكسإذ. ھدوء مرافق المبنى طارئ بل ھو متنفس عضوي تستقر حولھ ب

استخدام المشربیات أنونباتاتھا ومیاھھا الدافقة وما تضفیھ من ھدوء وخصوصیة فضاء حیویا لشاغلیھا ،كما 

ومالقف الھواء وما سوى ذلك من المعالجات المعماریة تدل دون شك على مدى اھتمام المعماري العربي في 

)٥(.ئیةالتعامل بایجابیة وواقعیة مع المعطیات البی

:التقلیدیةالفضاء في العمارة ٤-٢-٣

بین ما أيتداخل وتكامل بصري وحسي وفعلي بین الكتلة المعماریة والفضاء بإحداثتمیزت التقلیدیةالعمارةإن

التباین بین المسطحات المقفلة والمفتوحة وذلكأوفي التعبیر المعماري ) الموجب والسالب(یطلق علیھ مجازا 

الفتحات اإلنشاء التي كانت تعتمد على مواد البناء المحلیة مثل الحجر أو اآلجر أعطى معظمیعة وطرقنتیجة لطب

.العقود لتغطیة الفتحات الكبیرةووجدتاتجاھا طولیا 

في وإبداعھالمعماري العربي إدراكلنا على التقلیدیة في مدینة الخلیل القدیمة تدلنابعض نماذج العمارة إلىونظرة 

سید ظاھرة التناغم الفرید بین المفردات المعماریة شكال وحجما مع الفضاءات المحیطة وان كان ھذا التداخل تج

ما فإذا.جالء على مستوى تكوین النسیج الحضري عموما أكثرواضحا على صعید  المباني المنفردة فانھ یبدو 

صور التكامل والتجانس بین الكتل البنائیة والفضاءات أسمىنرى فیھا فإنناالخلیل القدیمةمدینة إلىنظرنا من الجو 

)٥(.طرقات بحیث تبدو المدینة كقطعة نحتیة یتوازن فیھا الموجب والسالب أوالمفتوحة سواء كانت ساحات 

:التفاصیل والمعالجات المعماریة٥-٢-٣

التعامل مع الھیكل أسلوبتعكس ضربا من التضاد البصري من حیث التقلیدیةغالبیة النتاجات المعماریة إن

الخارجي للمبنى وتفاصیلھ الداخلیة ،فغالبیة المباني مجردة من التفاصیل الدقیقة في ھیئتھا الخارجیة في حین تغنى 

ما انطلقنا من مبدأ كون نتاج وإذا. المعالجات الداخلیة بتفاصیل ونقوش تضفي على الفراغ عناصر الثراء والحیویة 
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احد مقومات الشخصیة العربیة إلىنعزي ھذه الظاھرة أنخصیتھ وصفاتھ الكامنة فعندھا یمكن الفنان ھو انعكاس لش

.المسلمة التي تتسم بالبساطة والتواضع المظھري والغنى والقوة في الروح والمحتوى 

أولتصویري عدم وجود الفن االتقلیدیة في مدینة الخلیل القدیمةومن خصائص المعالجات التفصیلیة في العمارة 

الكتابة والزخارف الھندسیة قوامھالحیوانیة حیث طور العرب نمطا زخرفیا أواآلدمیةالتجسیمي للمخلوقات 

.والنباتیة 

ذ

تبین الصورة الفضاءات  الداخلیة التي تعد أھم جزء من أجزاء 
المسكن في مدینة الخلیل القدیمة

تبین الصور بعض التفاصیل المعماریة التي تعالج المشاكل المعماریة بشكل سلس وسھل
احدھا تبین المشربیة والثانیة تبین المدخنة لبیت آل العویوي

تصویر فریق العمل
)٣-٣(كل ش

تبین الصورة المنور في مسكن آل ناصر الدین ووظیفتھ اإلنارة 
والتھویة

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٤-٣(شكل 
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:التقلیدیةالعمارةالواقعیة في ٦-٢-٣

فال .أنتجھامقومات المجتمع الذي الحقیقیة الواقعیة بقدر درجة ترابطھا مع أبعادھاتأخذاالنتاجات المعماریة والفنیة 

أساسفالمحاكاة الصریحة للواقع تعد حجر .انسلخ عن آنیات الزمن والمجتمع إذایكون النتاج واقعیا أنیمكن بحال 

من صمیم بیئتھا فالنتاج الفني والعمراني یرتبط بعالم واسع من المدلوالت منبثقةعمارة وفنون واقعیة إنتاجفي 

واالقتصادیة والزمانیة والمكانیة وبدون ھذا الترابط یغدو النتاج الجتماعیةامتداخلة من المعطیات الثقافیة وشبكة 

.اإلنسانیةغریبا غیر مستساغ للمدارك 

بعاداتھ الخلیليكي یوائم تماما المجتمع ةالتقلیدیالعمارةلقد كان المعماري العربي بارعا حقا في خیاطة ثوب 

نا واقعیة یندمج فیھا الحاوي مع المحتوى بعالقة جدلیة متكاملة ال ینفصل الواحد منھا عن وتقالیده لذا كانت عمارت

)٥(.اآلخر

:الداخلالتوجیھ إلى٧-٢-٣

استبدل معھ الفراغ الذيالمناخیة األمر إلى الداخل عن طبیعة الحیاة االجتماعیة والظروفالمبانيیعبر توجیھ 

التقلیدیة في البلدة القدیمةالمبانيالنشاط الخاص بالسكان وبذلك تظھر توعبالداخلیة حتى تسباألفنیةالخارجي

السفلیة لألدوارفراغات وفى حالة عدم التوجھ للداخل فان الفتحات الخارجیة متالصقة لیس بینھا اى مسافات أو

)٦(.لحفاظ على خصوصیة أھل المنزلبمشربیات من اجل ااةطمغمرتفعة وتكون الشبابیك تكون

- :تنوع الوظیفة المعماریة ٨-٢-٣

عاب النوع یمع المحافظة على الشخصیة تجعلھا قادرة على استا العمارة التقلیدیة ھقابلیة التنوع التي تتمتع فیإن

أنالعمارة التقلیدیة قادرة أنأيكاإلضاءة،عاب التقنیات الجدیدة یقادرة على استأنھاالوظیفي الجدید المتزاید كما 

.اإلنسانلوال بسیطة تحقق راحة م حتقد

تحاكي العصور وإنماال تنطبق على عصره فقط آنذاكاإلسالميالحلول المعماریة التي قدمھا المعمار العربي إن

في حل ھبیقتديیتخذھا نمطا وإنماا والتكیف معھا ھحقة وال یصعب على المعماري الجدید فھملالالسابقة وا

البیوت إنأوالكھربائیة على البیوت التقلیدیة اآلالتإدخالنالحظ سھولة وواجھھ ، كمالة التي تاثالمشاكل المم

كالتكییف وغیرھا وذلك لتكامل الكھربائیةاآلالتبغني عن تدخل تبقىواإلنشائیةالتقلیدیة بحلولھا المعماریة 

ألھلةالخصوصیعائلة اجتماعیا ویوفر فیزیائیا وتجمع الواإلضاءةفالفناء یشكل عنصر التھویة ،وظائف الفراغات

.خصوصیة وھكذااألكثریكون تمھیدا للغرف التي تشكل ھالمنزل دینیا ھذا كل
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الخاص وذلك النإلىالعام في التدرج من لالفناء تتمثوظیفة أنآل العویوي حیث مسكنوكما نالحظ في تكوین

ھانإلىإضافة،ة فصل ضجة السوق عن ھدوء المسكنء ھو الذي یؤدي وظیفللمسكن من السوق فان الفناالمدخل

وظیفة الفناء تبقى كذلك مھما إن،والطبقات العلیاإلىوفیھ عناصر التنقل العمودي والتھویة للغرفاإلنارةمصدر 

يكفراغ معمارالعصري على البیوت التقلیدیة ، وان الغرفاإلنسانتغیر الزمان ومھما تغیرت الفعالیات مع تدخل 

أضافوان أولتعتمد على الضوء الداخل من الفناء كمصدر وھينوع من النشاطات أليیمكن استخدامھا فیما بعد 

، وبذلك فان العناصر المكونة لمسقط المسكن التقلیدي ھي لإلنارةالكھربائیة تكون المصدر الثانياألدواتاإلنسان

)٦(.لوجي وغیرھاوالتطور التكنكب تطور الذي حصل لھا فیما بعد و تواتواكب التنوع وال

:یةالمعالجات المناخ٩-٢-٣

.وظائف التھویة الطبیعیة بالنسبة لإلنسان فاعتنت بتوظیفھا.ةقد أدركت البیئو. لتھویة الطبیعیة مھمة للغایةا

مساكن مدینة الخلیلفي الشدید في الصیف كان التقارب والتراص أمر مھم وأساسينتیجة لتأثیر الحرارةف

الداخل وبفناء داخلي المتوجھة نحو"Compact"ولھذا فإن الحل التقلیدي ھو الوحدة المتضامة.القدیمة

فالفناء یؤدي . لتھویة الطبیعیة للمسكنأغراضھ ویأتي في مقدمتھا توفیر اإن أھمیة الفناء تكمن في تعدد.،

. على تھویة المنزل وتبریده حراريفي آن واحد ، حیث تعمل تیارات الحمل الالتھویةوظیفة اإلنارة و 

مساكنھم من الخارج ویفتحوھا على أفنیة داخلیة یسمى واحدھا لقد تعلم الناس أن یغلقوا"یقول حسن فتحي

وبتقدم .في اللیلس٢٠-١٠یقلل ھذا الوضع من درجة الحرارة بمقدار .للسماءصحنًا ویكون مكشوفًا

بالتصاعد ویستبدل تدریجیًا بھواء لشمس واألبنیة بشكل غیر مباشرالمساء یبدأ الفناء الدافئ الذي تسخنھ ا

الھواء المعتدل البرودة في الفناء في طبقات ثم ینساب إلى ویتجمع. اللیل المعتدل البرودة اآلتي من األعالي

وفي الصباح یبدأ كل من الھواء الذي تظللھ جدران الفناء األربعة وھواء.فیبردھاالحجرات المحیطة

النھار حین حجرات المحیطة یسخنان تدریجیًا وببطء ولكن برودتھم تظل معتدلة حتى وقت متأخر منال

فالفناء عنصر فعال في ،تبریدوبھذه الطریقة یعمل الفناء كخزان، تسطع الشمس مباشرة داخل الفناء

الفناء عادة أعلىاعارتففإن .یوفره من ظل وافرو قد عمل كمنظم للحرارة من خالل ما.التھویة الطبیعیة 

درجات الحرارة وبالتالي فإن إختالف. من أي من ضلعیھ اآلخرین فالظل یكاد یكون متواجد على الدوام

وحیث . طبیعیة لطیفة وتبرید مستمربین المناطق المشمسة والمظللة تساھم في حركة الھواء فتوفر تھویة

لتوفیر مناخ نحو الداخلاالنفتاحعن الخارج إلىبانغالقھاتتمیز المساكن في مدینة الخلیل القدیمةأن 

الخارج إال من فتحات كالثقوب القلیلة النادرة على الخارج في موضعي أفضل ، قلصت الفتحات نحوى

التھویة والتخلص من الھواء الحار ، وبالمقابل كثفت ووسعت الفتحات على الفناء أعلى الغرف من أجل

التقلیدي من الحرارة ساھمت بدرجة كبیرة في تفریغ المسكناآللیةهھذ. عیان اإلضاءة والتھویة الطبیلتوفر
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ولھذا قلما تخرج .طبیعیاتھویة وتبرید الدار المتراكمة وغذت بالمقابل بكتل ھوائیة باردة قامت بدورھا في

.الفراغات عن غالف الراحة في المنطقة

أخرى، حیث توفر لساكنیھا حیزا مفتوحا لممارسة ، وكذلك یوفر ھذا الطراز من البیوت میزة اجتماعیة

األنشطة المنزلیة مع المحافظة على الخصوصیة والحرمة، وھما أمران لھما شأن كبیر في المجتمعات 

اإلسالمیة المحافظة بطبیعتھا، أما في المناطق ذات المناخ المعتدل، فإن ھذه األفنیة تمد المنزل من الداخل 

ھواء العلیل، بحیث ال تكون ھناك حاجة ملحة إلى وجود نوافذ في الجدران الخارجیة، الطبیعیة والباإلنارة

وعلى جانب آخر فإن ھذه البیوت تساعد الجیران على بناء حوائط مشتركة مما یخفض من التكلفة النھائیة 

واألزقة في للبناء، ویشیع روح التعاون المثمر بین الجیران المسلمین، وفي نفس الوقت فإن ضیق الشوارع 

قد ساعد على بقاء ھذه الشوارع ظلیلة، كما أنھ یساعد على كبح ھبوب الریاح والحد مدینة الخلیل القدیمة

.من آثارھا

تعتبر المالقف من أھم العناصر الممیزة التي تخدم ھذه الظروف المناخیة ویختلف تصمیمبجانب األفنیة الداخلیةو

المشربیات من العناصر جدفن. الریاح ورطوبة الجو فیھا ناطق المناخیة واتجاھاتھذه المالقف باختالف الم

حیث تضیق اإلنسانتخدم الظروف المناخیة واالجتماعیة معا وقد ارتبط اتساع فتحاتھا بمستوى نظر التياألخرى

)٦(.ھذه الفتحات عند مستوى النظر وتتسع بالتدریج إلى أعلى 

الشمس

س فترة شروقھا لغروبھا حیث یتعرض كل فترة في دورة الشمس تبین الصورة تعرض الفناء ألشعة الشم
واجھة واحدة على األكثر

عمل فریق العمل
)٥-٣(شكل 

الشمس
الشمس

شروق الشمس  
)٥.٣٠(

وقت الظھیرة
)١٢:٠٠(

الغروب
)٧:٤٥(
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تبین الصورة الھواء داخل الفناء
عمل فریق العمل

)٦-٣(شكل 

تبین الصورة أشعة الشمس على احدى واجھات 
لواجھھ االخرى الساعة المبنى والظالل على ا

)١:٤٥(
)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل

)٧-٣(شكل 
)٦-٣(شكل 

تبین الصورة اشعة الشمس الداخلة على احدى 
)١:١٥(غرف مسكن آل الدویك الساعة  

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٨-٣(شكل 
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.الخالصة ١٧- ٤

:مقدمة١- ٤

-:التحلیل المعماري لعینات الدراسة 

ة   ان جمالیات العمارة العربیة االسالمیة والمتمثلة في  العناصر المعماری ا المدین ة الغنیة والتي تشكل بمجموعھ

ارة    ي العم ، السوق، المسكن تعطي المدینة القدیمة العراقة واالصالة والھویة المعماریة التي تبقیھا حیة بین التطور ف

.ومع العمارة الحدیثة 

ارة   ي العم ال ف فة الجم المیةإن فلس ة   اإلس ل القدیم ة الخلی ي مدین ر ف ي تظھ دوالت ىتعتم ة عل االنتفاعی

ة ( ام   ) الوظیفی ا الع ي إطارھ المیة أو ف ریعة اإلس ن الش ة م دما، النابع ة أو  فعن ة الجمالی ردات المعماری ل المف نحل

.و تشكلھا و حتى تطویرھانشأتھامحاور عدة في أسبابنجدھا تحمل، الفراغات في العمارة اإلسالمیة

ر        ان الشخصیة المعماریة للمساكن في مدینة الخ دلیل االكب ة وال ة القدیم ة للمدین یة الحقیقی ي الشخص لیل القدیمة تعط

ة   على عراقة الموروث المعماري العریق لالمم السابقة بما تحتویة من العناصر المعماریة الغنیة بالتفاصیل المعماری

ة            ى مدین ة عل رات المتعاقب ك الفت اري تل ة لمعم ة العالی روح المعماری د ال ي تجس ث    واالنشائیة الت ة وحی ل القدیم الخلی

ات        بابراز ھذهسنقوم في ھذا البحث  الة وثب ن اص كن م ى المس فیة عل ا تض العناصر المعماریة بتمعن في حقیقتھا وم

ا         ا بینھ ل فیم ري وتكام ابع بص ریة وتت ة بص لقیمة التاریخیة والحضاریة والمعماریة وبما تضفیة بمجموعھا من راح

.ا یظھر في مدینة الخلیل القدیمة قدیمة كملیشكل العناصر االساسیة للمدینة ال



٣١

:عالقة المسكن بالطریق العام٢- ٤

:ل ناصر الدین آمسكن آل الدویك و
: الموقع 

جزء من مجمع ال الحرباوي الذي یقع في قلب مدینة الخلیل القدیمة على تقاطع شارعین رئیسین ،ھما یعتبر المسكن

ریف   نیدان عین العسكر في المسوق القصبة الذي یمتد من م ي الش طقة الشمالیة الغربیة الى منطقة المسجد االبراھیم

.ذي یمتد الى منطقة سوق االسكافیھ اما الثاني فھو سوق اللبن ال.جنوبا 

یمثل المخطط عالقة عینة الدراسة بالطریق العام)١-٤(شكل 

)مسكن آل الدویك وآل ناصر الدین( 

:الوصف 

ا         ا وعراقتھ ة تمیزھ دة القدیم ي البل ي تعط زة الت یعتبر ھذا المبني من المباني ذات الخصائص المعماریة الممی

. واصالتھا حیث یعبر المبنى بوضوح عن جمالیات العمارةالعربیة االسالمیة فیھا 



٣٢

رن الت  ر  بني المسكن على فترات عدة اقدمھا في عھد الممالیك وبعضھا یعود الى نھایة الق ع عش د اس ال   ق ت اجی تعاقب

.كثیرة على المسكن 

:التحلیل الوظیفي لمسكن آل الدویك وأل ناصر الدین 

:مسكن أل الدویك

وش یتم الدخول الى مسكن آل دویك من  ة        ح احة داخلی دخل او س احة الم ى س ر درج ال ة عب اء (العقاب ،) فن

ى  و،اریھ حول ھذا الفناءوتلتف الفراغات المعمجزء منھا مسقوف والجزء االخر مكشوف  یتم االنتقال ال

یھ  المستوى الثاني للمسكن عن طریق درج داخل الفناء المكشوف الى ساحة مكشوفة اخرى ر خصوص اكث

.غرف التلتف حولھا

قال الى االمسكن من العام الى بالطریق العام وكیفیة االنت) مسكن آل الدویك (عالقة العینة) ٢-٤( شكل 
.الخاص

عمل فریق العمل



٣٣

د           ن ا ا الھ یالحظ ایض زل وس ذا المن ة لھ یة الكامل ر الخصوص كل كبی یالحظ بش كن س ام  الداخل الى المس ل  وء الت داخ

.المسكن خالفا لخارجة وكیفیة التدرج من الضوضاء الى ھدوء المسكن 

ر   دخل المنكس میم الم ع     ان تص كن ، وان جمی ل المس ي داخ ن ف رى م ث ال ی كن حی ل المس یة الھ ق الخصوص یحق

ت        مس واحیط عة الش ا اش ا تتخللھ زء منھ دران   الطوابق تفتح ابوابھا على افنیة داخلیة مكشوفھ كلھا او ج ة بالج االفنی

.من جمیع الجھات 

:مسكن آل ناصرالدین 

ة    احة داخلی یتم الدخول الى مسكن آل ناصر الدین من ساحة العقابة عبر دھلیز منكسر الى ساحة المدخل او س

ة االول    تى الكثر من اسرة لیأوالغرف التي تشكل المتلتفحول الفناءو) فناء( توى المعیش ذلك مس زل آل  شكل ب لمن

احة                  ى س وف ال اء المكش ل الفن ق درج داخ ن طری كن ع اني للمس توى الث ى المس ال ال تم االنتق م ی ن ث دین وم ناصر ال

.تلتف حولھا الغرف مكشوفة اخرى 

ل              ام داخ دوء الت ا الھ یالحظ ایض زل وس ذا المن ة لھ یة الكامل ر الخصوص كل كبی یالحظ بش كن س ى المس داخل ال ان ال

.وكیفیة التدرج من الضوضاء الى ھدوء المسكن المسكن خالفا لخارجة

ع       كن ، وان جمی ل المس ي داخ ن ف رى م ث ال ی كن حی ل المس یة الھ ق الخصوص ر یحق دخل المنكس میم الم ان تص

دران          ة بالج ت االفنی مس واحیط عة الش ا اش ا تتخللھ زء منھ الطوابق تفتح ابوابھا على افنیة داخلیة مكشوفھ كلھا او ج

.من جمیع الجھات 



٣٤

.بالطریق العام ویبین كیفیة االنتقال من العام ا لى الخاص ) مسكن آل ناصر الدین(یمثل عالقة العینة)٣-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٣٥

:مسكن آل العویوي

:الموقع

زازین یقع المسكن ل   في حارة الق و مط بة   وھ ارع القص ى ش رة عل ة      مباش ي لمدین ریان الرئیس د الش ذي یع ال

.الخلیل القدیمة

بالطریق العام ) مسكن آل العویوي (یبین عالقة عینة الدراسة)٤-٤(شكل 

عمل فریق العمل

:الوصف

.یعبر المسكن عن العمارة العربي االسالمیة في العھد العثماني وعن جمالیات العمارة في تلك الحقبة الزمنیة 



٣٦

:التحلیل الوظیفي للمسكن

دخل    القزازینیتم الدخول الى مسكن آل العویوي من ساحةا احة الم ى س من السوق مباشرة عبر درج ال

.جزء منھا مسقوف والجزء االخر مكشوف )  فناء(ة او ساحة داخلی

.بالطریق العام ویبین كیفیة االنتقال من العام الى الخاص) مسكن آل العویوي ( یبین عالقة العینة) ٥-٤(شكل 
عمل فریق العمل

سوق 
القزازین



٣٧

ي    ماا رة الت ة الكبی كلة     المار من شارع القصبة والداخل الى المسكن یالحظ المعالج ا لمش ال معماری كلت ح جیج  ش ض

ھل وذلك بواسطھ الفناء الذي یشكل ذلك الفراغ المعماري العازل لضجة السوق مما یوفر الھدوء والسكینھ الالسوق 

.المسكن 

:آل الصرصورمسكن 

:الموقع

ز الم التي تقع غقع المسكن في حارة بني داری ات    كسربي المسجد االبراھیمي الشریف ویتمی اقي العین ن ب ن ع

.بانھ یقع ضمن حوش  منعزل نوعا ما عن ضجة السوق 

.

لعامبالطریق ا) مسكن آل الصرصور (یبین عالقة العینة ) ٦-٤( شكل



٣٨

:الوصف 

ر ،  االسالمیة في ھیعبر المسكن عن العمارة العربی ع عش ن   والقرن التاس ر ع ات یعب ي   جمالی ارة ف العم

.تلك الحقبة الزمنیة 

:التحلیل الوظیفي للمسكن

كن آل    ى مس ور یتم الدخول ال درج          الصرص ي ب ر ینتھ ز منكس ر دھلی ي دار عب ارة بن داحواش ح ن اح م

م  كن    منكسر ومن ث ى المس ول ال تم الوص احة     ی ى س دخول اوال ل تم ال ث ی ى       حی ؤدي ال درج الم ا ال د فیھ غیرة یوج ص

ابق ا ىالط اء الرئیس ى الفن ال ال تم االنتق م ی اني ث وزع الث وف ،وتت اء مكش طھما فن قوفین یتوس زئین مس ى ج م ال ینقس

.لداخلیة الخاصة وتفتح ابواب الغرف على االفنیة ا) المكشوفة والمغلقة (الغرف حول ھذه االفنیة 



٣٩

:فلسفة بناء البیوت السكنیة في مدینة الخلیل القدیمة٣-٤

یولوجیة           ل فس ى عوام د عل ة تعتم دات القدیم ن البل ا م ة وغیرھ ان فلسفة بناء المساكن القدیمة في مدینة الخلیل القدیم

ذ   ا ل د   وطبیعیة تعتمد على المصمم المعماري وعلى الظروف التي تحكمة وعلى الطبیعة التي سیبني فیھ ي تعتم لك فھ

.وعلى احتیاجات االفراد في الدرجة االولى ذاكعلى المصمم المعماري آن 

ل    أوللمھان عملیة البناء والتوسع تعتمد على الطبیعة الفسیلوجیة لالنسان في احتیاج نون توص ك الس ى ومع مرور تل

التعایش في الطبیعة بأمان وسالم وبعد ى الذي یوفر لھ الراحة الدائمة ویساعدة علىأوالى الصورة النھائیة لشكل الم

:ه مع الزمن وھي ى تاتي العوامل التي تؤثر على بناء المسكن  وعلى تطورأوالرغبة في الم

 م          یان الطبیعة التي : العوامل الطبیعیة ي تحك ي الت ى وھ اء المبن ى بن ر عل كل كبی كن تؤثروبش بنى یھا المس

.على شكل المبنى 

  ة االرض اریس :طبیع ة تان تض احة  ؤاالرض الطبیعی ث المس ن حی ى م كل المبن ى ش ر عل كل كبی ثر وبش

م       ة االرض تحك ك الن طبیع ة ذل ال تجاری للبناء في الطوابق المختلفة فبعض المباني السكنیة بنیت فوق مح

ذ      اكن لھ اج الس ى احتی افة ال اء اض احة للبن ر مس ى اكب ول عل دھا للحص ة وبع ال تجاری اء مح مم ببن ه المص

دف            ،العیشالمحال لكسب و الھ ذا ھ د وھ ي آن واح ان ف اج االنس ع احتی ة وم ع الطبیع اذا تعاون المصمم م

.االساسي من البناء 

 اء  (المواد الطبیعة واد البن كل           ) : م ى ش ر عل كن اث ة بالمس ة المحیط ي البیئ اء ف ة للبن واد االولی وفر الم ھ ان ت

ت    ل جعل تخدم       الخارجي ،فتوفر مادة الحجر الطبیعي في منطقة الخلی ور یس ر العص ى م اري عل ن المعم م

ھذة المادة بشكل رئیسي واعتمد المصمم المعماري على خصائص ھذة المادة بشكل مباشر في عملیة البناء 

ھ    ھ وذلك من خالل التجارب التي قام بھا على مر العصور في استعمال المواد المتوفرة لدی ل الی ا توص وبم

ة  ھي الصفة الرئیسیة لالى ان  الصالبة مواد البناء كما في مادة الحجر  وغیرھا من الخصائص مثل  درج

میم  ، امتصاصة للماء  واستعمل انواع مختلفة من الحجر بما یتالئم مع التصمیم للمبنى ومع احتیاجات التص

.

.بالطریق العام وكیفیة االنتقال من العام الى الخاص) مسكن آل الصرصور ( یبین عالقة العینة) ٧-٤( شكل 
عمل فریق العمل



٤٠

یبین طوبغرافیة مدینة الخلیل القدیمة) ٨-٤( شكل 
عمل فریق العمل



٤١

 ث تع  : المناخ اكن حی ع        اثر مناخ مدینة الخلیل على شكل البناء للمس ي تق اطق الت ن المن ل م ة الخلی ر مدین تب

تاء  -المنطقة المناخیة الرابعة ( ضمن المنطقة الرابعة  ا وش و  صیف دافىء رطب جزئی ارد والج دل ب معت

ى الج    )مناخ البحر األبیض المتوسط( مال ال ن الش د م وب وھي تقع ضمن شریط ضیق جدا یمت ر   )ن ث اث حی

لداخلة في بناء المسكنذلك بشكل مباشر على شكل او مواد البناء ا

:ان معرفة مناخ المنطقة التي سیتم بناء المسكن فیھا یساعد في معرفة 

ف او          علىالتوجیھ للمبنى ي المنتص اء ف ود الفن ان وج ثال مك قط م ي المس ات ف االرض وعلى توزیع الفراغ

ى        وجود المطبخ في الناحیة الجنوبیة او توزیع الغرف في المناطق الغربی مس ال عة الش ول اش ة دخ ي توجی تم ف ة واھ

ة      ر المعماری ارة للعناص ة ان اختی داخل الفراغات المعماریة حیث استطاع ان یوجة اشعة الشمس داخل الفناء ببراع

ة      ورة دقیق كن وبص كل المس ي تش ل الت ات والعوام ع االحتیاج ع جمی ة م ر متكامل كل كبی ت بش كن كان ة للمس المكون

.میع التفاصیل  ومتمعنا في كل جزء وج

:العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 

اعي    توى االجتم ویتأثر المسكن ایضا بالخصائص االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة لساكني البیت ، فالمس

ف            ة تختل ة الثری اكن الطبق ة فمس كن وحجم كل المس ى ش أخر عل كل او ب اكن   او االقتصادي للفرد ینعكس بش ن مس ع

اتج       كل الن أختالف  الش ین ب دة للطبقتی طبقة العمال و الحرفیین، حیث ان العناصر المعماریة المكونة للبیت تكون واح

ن                ر م ون اكب ذي یك ى ال م المبن تالف حج ر وواخ ى العنص ة عل في الفخام ي تض ارف الت ض الزخ لھذة العناصر وبع

.لقدیمة ذات مسقط افقي بسیط  الطبقة العاملة ان معظم المساكن في مدینة الخلیل ا

ا              ا تأثرھ ون لھ ي یك ل الت ر العوام و اخط كنة وھ ر مس ى وعناص كل المبن ى ش نعكس عل افي ی توى الثق ان المس

ي     قط االفق ر المس میم عناص ى تص ت عل ي انعكس ات الت ذة الثقاف كن بھ اثر المس ة وت ات الدخیل رفالتأثر بالثقاف المباش

.لمساكنھم 



٤٢

ر    اضافة الى ان الذي  یحك كل مباش رت بش م البناء في البلدة القدیة في مدینة الخلیل العادات والتقالید المتورثة التي اث

.على كل عنصر من العناصر المعماریة في المساكن 

المیة     ة االس ي الثقاف ولكن االثر االكبر في وضع اساسیات العمارة والذي اعطھا الشكل النھائي التي ھي علیة االن ھ

الیم االسالم كما ان لفالسفة الفكر المعماري االسالمي االثر ي توجیة الفكر المعماري لدى المعماري المستمدة من تع

یة             رام الخصوص ى احت ث عل ي تح المي الت ر االس ة الفك من منظوم ة ض كالھ المعماری المسلم في تتطویر ادواتة واش

.ابعة العربي  االسالمي  واستمرار المسكن بط_ ال ضرروال ضرار _،وحق الجوار،والقاعدة الشرعیة 

ر                ح للعناص ض المالم ر بع ى تغی ت عل د وعمل ا بع كن فیم ور المس ى تط رت عل ي اث یة الت اضفة الى العوامل السیاس

ة       ة المعماری اء الھوی ى اختف اعدت عل المعماري العربیة االسالمیة والتي انتسبت الى ثقافات معماریة غربیة والتي س

.ذي ھو من اھداف االستعمار الغربي التي بناھا االجداد االوائل وال

:المداخل٤-٤

ان المداخل عبارة عن فتحات عمیقة مستطیلة في المسقط االفقي وتمیزت المداخل في العمارة االسالمیة انھا 

.مداخل منكسرة تعبیرا عن الخصوصیة حیث یظھر عن طریقھا التدرج من العام الى الخاص 

من   جاءت المداخل للم ي ض ة   اباني السكنیة في مدینة الخلیل القدیمة سواء المستقلة او الت وش متناكب ة  (ح ر متقابل ) غی

ة        ال تجاری وق مح ت ف ي بنی اني الت على الشارع العام او الزقاق حیث اختلفت المداخل من مبنى الى اخر فبعض المب

ل    یكون مدخل بسلم حجري مثل مدخل آل العویوي وآل الدویك وبعضھا یتم الد ى داخ تم ال خول عن طریق دھلیز مع

ال  الحوش ولكن في الحالتیین المدخل یفتح على فناء یكون مشكوف كلیا او جزئیا ومدخل منكسر ومن تم االنتق ى  ھ ی ال

المیة            ابقیة ادئ االس ى المب ا عل لمة وحفاظ رة المس یة االس ى خصوص اظ عل ة للحف ات المعماری ات او الفراغ ،لفعالی

ي           اخل المسكن، بحیث ال یرى من في د تعملة ف اء المس واد البن ور ، وم دین وآل الصرص ر ال ى آل ناص ي مبن ا ف كم

ا      (بناءھا  مواد محلیة  ارة وغیرھ وفر الحج ل وت ة الخلی ال     مراجع الى طبیعة مدین الجبص والصلص اء ك واد البن ن م

رض        ) .والخشب   ى ع ل ال غیرة تص دخل ص یة للم ة الرئیس اع  ) م١(البواب دخل )م٢(وارتف ب او    وللم ن الخش اب م ب

.الفوالذ



٤٣

.قي  وموقع المدخل في المسقط  االف) آل ناصر الدین ( یبین الشكل المدخل المنكسر في مسكن) ٩-٤( شكل 
عمل فریق العمل



٤٤

منكسر الذي ھو عبارة عن درج منكسر وموقعة على المسقط االفقي العمل 

الذي ھو عبارة عن درج منكسر ) آل العویوي(یبین الشكل المدخل المنكسرلعینة الدراسة) ١٠-٤( شكل
.وموقعة في المسقط االفقي 

عمل فریق العمل



٤٥

تبین المدخل المنكسر الذ ي ھو عبارة عن دھلیز منكسر ومن ثم درج منكسرلعینة الدراسة ) ١١-٤(كلش٤
.موقعة في  المسقط االفقي ) مسكن  آل الصرصور( 

عمل فریق العمل



٤٦

:الفناء ٥-٤

ة       الفناءان  ات المناخی د المعالج ان أح ذي ك داخلي ال ع       ، ال اكن م ال الس ن اتص ارة ع ا عب ھ أیض ة  ولكن ( الطبیع

ع ، ن تجرح خصوصیتھ أو یجرح خصوصیة اآلخرین دونما أ) الفراغ الخارجي  لم     وم ار المس د رأى المعم ك فلق ذل

ى      فت عل ي أض وافیر الت د الن ل         الفناء بمنظوره الجمالي فأوج ا كعام ع منفعتھ ة م تھا الراقی ة بھندس ة جمالی اء لمس الفن

.ترطیب للھواء الحار

وارتفاع یعطیة تلك الشخصیة المسیطرة  حیث انة العنصر المعماري المسیطر على المسكن حیث یكون ذو حجم

طت    رور بواس تم الم ة   ھ یتم استغاللة الكثر من فعالیة في المنزل ، و یعتبر الجزء الشبھ خاص بالمنزل حیث ی ى بقی ال

ا یعطی زل لم ة للمن ة المناخی زل       ھالفراغات المعماریة وھو الذي یحقق الراح ي المن ة ف اكل المناخی ة للمش ن معالج م

ى              توالتي  افة ال واء اض ارات الھ ل تی ك لعم زل وذل ل المن واء داخ د الھ احة لتجدی وفیر مس ن ت وفر الراحة لالنسان م

اء                 ات الفن رض واجھ ار تتع الل النھ مش خ یرة الس ن  مس رة م ل فت ي ك ث ان ف زل حی ل المن ى داخ دخول الشمس ال

ع الن    ا وم ة ایض ن طریقالداخلیة الشعة الشمس ، و یتم عن طریقة التواصل مع الطبیع رى وع ة اخ ن ناحی ات م ھ بات

تم    ویعمل على تجمع الفراغات المعماریة للمعیشة حولھ   ي ی ع االدراج الت یعطي مساحة لالمتداد الراسي حیث توض

اعد االنس ا س ا مم ات علی ود طبق ر بج احة للتفكی ي مس ع   ااالنتقال عن طریقھا الى الطبقات العلیا ویعط ى التوس ن عل

ك    ریع وذل ر وس كل مباش اني    وبش اور المب ك لتج ة وذل ة القدیم ي المدین كنیة ف اني الس ي للمب داد االفق یق االمت ع ض م

.سكنیةال

ا السره النواهاء یبین نوع المسكن حیث مسكن فناءوحجم الفنا ظ او مسكن فناء الحمولة وكم كن آل    نالح اء مس ي فن ف

ا    غیرة  ایض ي مس. الدویك حیث الفناء صغیرنسبیا والغرف ص راه ف ا ن ا م اء      ام م الفن ث حج دین حی ر ال كن آل ناص

.یعبر عن نوع االسره الساكنھ في المسكن وھذاكبیر 



٤٧

ویین الجزء المسقوف ) مسكن آل الدویك (یبین الفناء الرئیسي الشبھ خاص في عینة الدراسة ١٢-٤( شكل
).الدرج المنكسر ( والجزء المكشوف منھ ویبین المدخل الرئیسي 

عمل فریق العمل



٤٨

وكیفیة ارتباطة بالمدخل المنكسر ) مسكن آل ناصر الدین ( یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ) ١٣-٤(شكل 
) الدھلیز المنكسر ( 

عمل فریق العمل



٤٩

وكیفیة ارتباطھ بالمدخل المنكسر) مسكن آل لعویوي (یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ) ١٤-٤(شكل 
.،) الدرج المنكسر ( 

عمل فریق العمل



٥٠

وكیفیة ارتباطھ بالمدخل المنكسر ) مسكن آل الصرصور( یبین الفناء الرئیسي في عینة الدراسة ) ١٥-٤(شكل 
) الدھلیز المنكسر ( 

عمل فریق العمل



٥١

مسكن آل ناصر ( الفناء الرئیسي في عینة الدراسة یبین حركة الھواء واشعة الشمس  داخل  ) ١٦-٤(شكل 
) الدین

عمل فریق العمل

تبین الصورة أشعة الشمس على احدى واجھات 
المبنى والظالل على الواجھھ االخرى الساعة 

)١:٤٥(
)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل

)١٧-٤(شكل 
)٦-٣(شكل 

على احدى تبین الصورة اشعة الشمس الداخلة
)١:١٥(غرف مسكن آل الدویك الساعة  

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)١٧-٤(شكل 



٥٢

:الحركة الفقیة والرئسیة٦-٤

ي مدی   كنیة ف اني الس ي المب یة ف ة والرأس ة االفقی كل  ان الحرك د بش ة تعتم ل القدیم ة الخلی ن

دار        تراكھا بج ھا واش كنیة ببعض اني الس اق المب اساسي على شكل االمتداد العمراني االفقي والرأسي، حیث ان  التص

كل الر  اء بالش داد البن ل امت ل جع ى االق ي،وأعل دد س ل   یكون االمت ا جع اذا م تقلة ھ كنیة المس اني الس ي المب ي ف االفق

درانھا        دالمساكن تعتمد على اال كنیة بج اني الس ى ان المب افة  ال رى  ،اض تویات االخ راج في عملیة االنتقال الى المس

.الخارجیة ھي التي كانت تحدد الطریق العام او الزقاق  وھكذا كانت صعوبة االمتداد االفقي لھا 

المستویات االخرى ووجود وكما ستوضح المساقط االفقیة  وجود االدراج الداخلیة في الفناء الرئیسي التي تؤدي الى 

.االدراج داخل افنیتھا الى المستویات التي تلیھا 

ور  او      كن آل الصرص وي ومس كن آل العوی دویك ومس كن آل ال ي مس ا ف اء كم د للفن ة واح د االدراج بجھ د توج وق

.بجھتین كما في مسكن آل ناصر الدین 

یبین الحركة الراسیة لمسكن آل الدویك ) ١٨-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٥٣

الحركة الراسیة لمسكن آل ناصر الدین ) ١٩-٤(شكل 
عمل فریق العمل

یبین الحركة الرئسیة لمسكن آل العویوي ) ٢١-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٥٤

:المساقط االفقیة ٧-٤

اب  ات         ھھ ان المساقط االفقیة لمساكن مدینة الخلیل القدیمة متش ي للفعالی ع الفراغ ة التوزی ن ناحی ك م ا وذل ا م نوع

نیف            االمختلفة ف ن تص ة ،ویمك ة المختلف ات المعماری ھ الفراغ وزع حول زي تت اء مرك ن فن ون م ن المساقط االفقیة تتك

:المساكن حسب المساقط االفقیة الى

تقل  المسكن البس یط التي یتكون من غرفة اوحدة او عدة  غرف تلتف حول الفناء ویكون لكل غرفة باب مس

.یفتح على الفناء ویوجد في بعض االحیان ابواب توصل ما بین الغرف

        ذي ي ال ن الفناءالرئیس ون م ذي یتك ب ال كن المرك ف حولتاو المس یطة      ھ لت اكن بس ة مس ن جھ ر م ن اكث م

.لمساكن تعدد اسالیب البناء ومواد البناء المختلفة ونوع الحجر ویالحظ على ھذا النوع من ا

یبین الحركة الراسیة لمسكن آل الصرصور ) ٢٠-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٥٥

االفقي فجمیع المساقط تتكون منفیكون االختالف فیما بینھا بحجم ھذة الفراغات في المسقط

مسكن بسیط                                                                            مسكن مركب

في المسقط االفقيرسم تخطیطي لتوزیع الفراغات داخل المساكن)٢٢-٤(شكل 

عمل ریق العمل

.وكما نالحظ في المساقط االفقیة للعینات

 یعتبر مسكن آل الدویك ومسكن آل ناصر الدین كتكلة واحدة في مجمع الحرباوي

 ى  . ان المسكنین متصلین بجدارواحد یفصل بینھما ولھما نفس الطابق االرضي ویطل مسكن آل الدویك عل

ة   مسكن آل ناصر الدین ولكن مع المحافظة عل ل القدیم ى الخصوصیة التي ھي اساس البناء في مدینة الخلی

دین     ر ال كن آل ناص وھما یختلفان عن بعضھم في المخطط لتوزیع الفراغات ،حیث ان  المسقط االفقي لمس

ات       ع الفراغ ط توزی ي مخط اني ف ب  ( اكبر من مسكن آل الدویك وھو یمثل الجزء الث كن المرك و  ) المس وھ

.یعد مسكنا بسیطا ذو مسقط افقي بسیط التركیب الذيلنسبة لمسكن آل الدویكمعقد المسقط االفقي با

:الطابق االرضي للمسكنین 

یتكون من محال تجاریة تحوي النشاط التجاري التقلیدي في المنطقة الشمالیة وجاء ھذا الطابق لوقوع 

ازن  المسكن على منحدر طبیعي ،وفي الفترة االخیرة اس ات كمخ وان   تخدمت ھذه الفراغ طبالت للحی د  . او اس واعتم

.لطابق االساسات الحجریة القویة لحمل الجدران واسقف الطوابق االخرى اانشاء ھذا 

ل 
دخ

م
سر

فناء منك

غرف

غرف

ء فناغرف

فناء خاص
مسقوف غرفغرف

غرف

فناء خاص
مسقوف

غرفغرف

فناء خاص
مسقوف

غرف

مدخل 
منكسر

غرف

غرف

غرف

غرف
الفناء



٥٦

:الطابق االول لمكسن آل الدویك 

ري   یتم الوصول الیھیرتفع المبنى ومن جمیع جوانبة الى مستوى ھذا الطابق الذي  عن طریق سلم حج

ي         الالى فناء  رف الت واب الغ تح اب اني ، وتف ابق الث ع الط ل م جزء االول منھ مغطى والجزء الثاني مكشوف ومتواص

اء درج         ل الفن د داخ وف ،ویوج زء المكش ى الج ا عل تلتف حول الفناء من جھتین ،وتفتح  شبابیك الطابق الثاني ابوابھ

ان   یؤدي الى الطابق الثاني ، وقد تم ال ة ف ستفادة من جزء من الفناء لعمل غرف في الطابق الثاني بسبب حاجة  العائل

.ھاالمتداد یكون عمودي بسبب ان المساحة محصورة بجدران المساكن الملتصقة ب

.ویتكون المسقط االفقي من ثالث غرف  وحمام حول الفناء رئیسي

غرف

غرف

غرف

یبین المسقط االفقي للدور االول  لمسكن آل الدویك یظھر فیة الفراغات ) ٢٣-٤(شكل 
.المعماریة الموجودة 
عمل فریق العمل



٥٧

:الطابق الثاني

ف  ىالى الطابق الثاني من كما في المخطط الیتم االنتقال ومن الفناء الرئیسي عبر درج  افنیة ثانویة تلت

ة      مكحولھا الغرف من اكثر من جھة ولكنھا تفتح على الجزء ال اقط االفقی اط للمس ذلك ارتب وفر ب شوف من الفناء مما ی

.ھیاجات والمتطلبات العائلیة مع الحصول على تھویة واضاءة كافیلالحتھعدد غرف كافییوفرللطابقین وایضا 

انوي      اء الث ن الفن ات م ثالث جھ ة        وكما نرى ان توزیع الغرف حول ال ى االفنی اء وتبق ى الفن رف عل واب الغ تح اب وتف

. الرئیسي ایضا بقى شبابیك بعض الغرف مطلة على الفناء تالثانویة مطلة على الفناء الرئیسي و

:مسكن آل ناصر الدین

ھغرف

ھغرف

ھغرف

الفناء 
ثانوي

.یبین المسقط االفقي للدور الثاني لمسكن آل الدویك یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة ) ٢٤-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٥٨

قط              ات للمس ع الفراغ ط توزی ن مخط اني م زء الث ل الج دین تمث ر ال كن آل ناص ي مس ان توزیع الفراغات ف

).المسكن المركب ( االفقي 

:الطابق االرضي

.عبارة عن دكاكین تفتح ابوابھا على شارع القصبة مباشرة 

:الطابق االول

كن       ) الدھلیز( یؤدي المدخل المنكسر ي لمس قط االفق ر المس ث یعتب ر حی مباشرة الى الفناء الرئیسي الكبی

ى   من الفناء الرئیسي الكبیر ھآل ناصر الدین من المساقط المعقدة ،حیث ان ال ال قوفة    یتم االنتق غیرة مس ة ص ى افنی ال

زء  الذي یتوزع حولة الغرف ویدل تقسیم الم كن   سكن الى ان في كل ج ت تس ي       كان ا ف ا كم داد ایض ان االمت ة وك عائل

.مسكن آل الدویك امتدادا عمودیا 

ھغرف:الطابق الثاني 

الفناء 
الرئیسي

ھغرف

ھغرف
ھغرف

ھغرف
ھغرف

ھغرف

ھغرف

ھغرف
لیوان ھغرفھغرف

.االفقي للدوراالول لمسكن آل ناصر الدین یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة یبین المسقط) ٢٥-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٥٩

ا        ف حولھ ة تلت ى افنی اني ال ابق الث من داخل الفناء الرئیسي الكبیر یوجد ادراج داخلیة توصل الى الط

رة الزمن    ان المسقط ا.الغرف  ي الفت تالف ف ر االخ ي       یالفقي یظھ ق الت ذة الطواب ا ھ ت فیھ ي بنی ة    تة الت ى نھای ع ال رج

ى        نالقر ي وعل اء الرئیس ى الفن رف عل بابیك الغ ع ش التاسع عشر،وتطل جمیع االفنیة على الفناء الرئیسي وتفتح جمی

.الثانویھاالفنیة  
الفناء 

الثانوي

ھغرف

ھغرف

ھغرف

الناء 
الرئیسي

الفناء 
الثانوي

ھغرف
ھغرف

یبین المسقط االفقي للدور الثاني لمسكن آل ناصر الدین یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة ) ٢٦-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٦٠

:مسكن آل العویوي

:الطابق االرضي

.رع القصبة مباشرة اعبارة عن دكاكین تفتح ابوابھا على ش

:الطابق االول

ذي   ودخى الیؤدي المدخل الذي ھو عبارة عن درج حجري رئیسي ال ي ال ل الى الفناء المركزي الرئیس

ول ومن ثم، رى تلتف حولھ الغرف من جھتین ویطل الفناء على شارع القصبة من الجھة االخ زء   یتم الوص ى الج ال

ال  المسقوف من الفناء الذي تلتف حولھ ایضا الغرف من جھتین ثم  اني ،      یتم االنتق ابق الث ى الط ري ال ر درج حج عب

ب   ة الش ة      ھوتفتح ابواب الغرف وشبابیكھا على الفناء الذي یعد مركز النشاط والجھ ا وخاص ظ فیھ ي یالح ة والت خاص

ارع القصفي منزل آل العویوي  ن ش القرب م بب       ورغم وقوع المسكن ب ك بس دوء وذل ظ الھ وق نالح جة الس بھ وض

.        الفناء الذي یحقق الى جانب وظیفتھ المناخیھ یوفر الخصوصیھ الھل المسكن المعالجھ المعماریھ بواسطة 

ھغرف

الجزء 
المسقوف 
من الفناء

ھغرف

ھغرف

الفناء 
الرئیسي



٦١

:الطابق الثاني 

رف     النتقال لامسكن ال ناصر الدین ومسكن ال الدویك فان اكما في ى الغ م ال ة ث عن طریق ادراج ثم الى افنیة ثانوی

ة           انوي وغرف اء الث ول الفن رفتین ح ى غ قط عل وي المس بة ویحت المختلفة ویطل ایضا الفناء الثانوي على شارع القص

. الذي یؤدي الیھا درج من الفناء المركزي
الفناء 

الرئیسي

الفناء 
الثانوي

ھغرف

.یبین المسقط االفقي للدور الثاني لمسكن آل العویوي  یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة ) ٢٨-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٦٢

.الموجودة یبین المسقط االفقي للدوراالسطح لمسكن آل العویوي  یظھر فیة الفراغات المعماریة) ٢٩-٤(شكل 
عمل فریق العمل



٦٣

:المسقط االفقي لمسكن الصرصور

:الطابق االرضي 

ت     ي كان اكن الت یمثل المسقط االفقي للطابق االرضي في مسكن آل الصرصور مجموعة من المس

.تسكنھا عائلة اخرى  حیث تمثل العینة جزء من المجموعة المساكن وتمثل الطابق الثاني للمجموعة 

الفناء 
الرئیسي

.یبین المسقط االفقي للدوراالول لمسكن آل آلصرصور  یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة ) ٣٠-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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:الطابق الثاني

ى   ال) الدھلیز (یؤدي المدخل  ثم ال منكسر الى درج حجري منكسر ایضا الى مدخل العینة السكنیة ومن

الفناء المركزي الرئیسي التي تتوزع حولھ الغرف المختلفة ویوجد ایضا جزء من الفناء مسقوف تم استغاللة كمنطقة 

.نشاط للعائلة 
ھغرف

ھغرف

یظھر فیة الفراغات المعماریة الموجودة یبین المسقط االفقي للدورالثاني  لمسكن آل آلصرصور  ) ٣١-٤(شكل 
.

عمل فریق العمل
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:الطابق الثالث 

حیث یؤدي درج حجري عند المدخل الى فناء مكشوف حولة مجموعة من الغرف المختلفة الحجم وفي 

.جھات مختلفة من الفناء 
ھغرف

ھغرف

الفناء 
الرئیسي 
الرئیسي

یبین المسقط االفقي للدور االسطح  لمسكن آل آلصرصور  یظھر فیة الفراغات المعماریة ) ٣٢-٤(شكل 
.الموجودة 

عمل فریق العمل
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:االرضیات ٨-٤

ر         ن الحج یات م ي اال ارض ا ھ ل م ة الخلی ذب   ان االرضیات في جمیع المساكن في مدین ي  المش الطبیع

فل           (الغیر منتظم  ود أس ة للعق ریش المكون ة ال وق طبق م ف ن الطم ة م ا طبق من البالط الحجري أو المدة اإلسمنتیة تلیھ

.وكما نرى كان ھنالك عنایة في االرضیات بشكل كبیر.)األرضیات

.وقد تم استبدال بعض االرضیات اثناء عملیة الترمیم 

ین نوع البالط على  المسثط االفقي للدوراالول لمسكن آل الدویك  یب) ٣٣-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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یبین نوع البالط على  المسثط االفقي للدور الثاني  لمسكن آل الدویك  ) ٣٤-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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یبین نوع البالط على  المسثط االفقي للدوراالول لمسكن آل العویوي ) ٣٥-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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مسثط االفقي للدورالثاني لمسكن آل العویوي یبین نوع البالط على  ال) ٣٦-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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یبین نوع البالط على  المسثط االفقي للدوراالول لمسكن آل الصرصور) ٣٧-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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یبین نوع البالط على  المسثط االفقي للدوراالول لمسكن آل ناصر الدین ) ٣٨-٤(شكل 
عمل فریق العمل
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:مواد البناء ٩-٤

.استخدمت مواد البناء التقلیدیة اي انھا لم تدخل في آلة التصنیع

ة                  ع طبیع تالئم م ا ی ده ، وبم ن بع زا لم ة رم ة الفنی ن اعمال ل م ي تجع اء الت واد البن ن م لم ع لقد بحث المعماري المس

.المنطقة المرجو البناء فیھا 

ین    طبیعة مدینة الخلیل الجبلیة الذي جعل من الحجر ھو المادة االساسیة في البناءان ر والط ادة الجی باالضافة الى م

.والرمل والشید ، وقد بنیت الجدران من مدامیك حجریة متتالیة تتخللھا االبواب والشبابیك والكوى والطاقات 

تعمالھ ال   ر الس لم  االول الحج اري المس خر المعم د س ر    لق ر العنص ان الحج د ك اب فق العقود والقب كل ك ن ش ر م كث

.االساسي المكون لھذة العناصر اضافة الى مواد البناءاالخرى 

 ة             : الحجارة ث ان درج اص حی ا االمتص یة منھ ادة االساس ة الم ائص تجعل ن خص ھ م ا ل ر لم استخدم الحج

ى  ى ال د اعل ل كح ر تص اص الحج بة واذا % ) ٧.٥-، ج%٤.٢-، ب% ٣-أ( امتص ت نس تراوح

ر        %) ١٢-%٥( االمتصاص ما بین ون الحج ر ل ى تغی ؤدي ال اص ی بة االمتص ، وان التفاوت لھائل في نس

.الظاھر في المباني السكنیة في مدینة الخلیل القدیمة كما نالحظ في عینات الدراسة 

ي       اص ف ة االمتص ارة قلیل تخدمت الحج د اس فق

دة     اكن البل ي مس ار ف ة لالمط ات المعرض واجھ

ى       ا ر عل وع الحج ي ن ر  ف د دل التغی ة وق لقدیم

تویات        ت المس ي بنی ة الت ة المختلف رات الزمنی الفت

.فیھا 

 دخل  : الوزن النوعي للحجر ھذا الخاصیة ت

ل       ع العوام مود م ى الص ر عل في قدرة الحج

ر      ل للحج ة التحل ي عملی ة وف اء ( الجوی بق

كلة    ة وش ى طبیعت ر عل ،وان ) الحج

و    ین ان ر ب تالف الكبی ذي  االخ ر ال اع الحج

وعي       وزن الن ي ال تالف ف ى االخ زى ال یع

ى         ان ال ض االحی ي بع ا ادى ف ذا م ر ھ للحج

ل        اد ك ك  إلعتم ى وذل ن المبن زاء م تھدم اج

ذي                   ة وال ذي یلی ى  ال ر عل حج

یسبقة وسقوط حجر یعني سقوط  بقیة

.الوقت مع مرور الحجارة

تبین اختالف نوع الحجر في احد ) ٣٩-٤(شكل 
صر الدینالواجھات لمسكن آل نا

)٢٠٠٨-٤-٢٩(تصویر فریق العمل
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ي  \نیوتن ) ١٢٣-١١( تتراوح مقاومة الكسر للحجارة ما بین : سر مقاومة الك ملم ووجود التفاوت الكبیر ف

ر     االقوة مما یسبب اختالفا ھ ارة وتتكس ض الحج ل بع ئال في التاثر في العوامل الجویة الخارجیة بحیث تتاك

.وتتفتت قبل غیرھا 

 وامل الجویة وعوامل الحت والبري واالھتراء، تبین ھذه  الخاصیة مدى مقاومة الحجر للع: مقاومة التآكل

%).١(ھذا یؤثر على اللون والصفاء والتآكل في الحجر وحد اعلى للتآكل حدد ب

 اوة رات ال ان        : القس یات واالدراج والمم تعمل لالرض ا اذا اس یة خصوص ارة قاس ون الحج ب ان یك یج

. جر ما بین الطري والقاسي جدالعمل بالحجر وتتراوح القساوة للحاالقساوة تؤثر على امكانیة 

 ى  ا: الدوام -١٠ي امكانیة مقاومة الحجر للمطر والریاح والغبار والثلج والحرارة والنار وتحدد عمر المبن

.عام ٢٠٠

 دران  : الفخار وھو من مواد البناء المحلیة واستخدام في االسقف بھدف تقلیل االحمال الواقعة على السقف والج

ذا           وكانت تمأل بھ ال یة وبھ ة األرض ي الطبق ة ف ة الغرف ین قب ب ب ة والجوان ة الثانی فراغات ما بین التقاء أرضیة الطبق

.كسر الفخار قد استخدم كطمم سواء في االسقف او الجدران مخلوطا بالدبشیكون

 ر ید(الجی س ) الش ي    : الكل واء ف ارة س ین الحج ة ب ادة رابط تخدم كم ا ، یس نعة محلی واد المص ن الم ر م ویعتب

ول          ین حل ات ب لء الفراغ ة  وم ال الكحل ي اعم ذلك ف ارة ، وك ال القص ي اعم تخدم ف دان ، ویس ات أو الج األساس

.الجدران

 یمتاز بتقلیل وقت التماسك وھو ذو قوة جیدة عند استخدامة : الرماد.

 رمل دران او ا  :القص دامیك الج ین م ة ب ادة رابط تخم كم اد ،یس ع الرم ید م وط الش ن مخل ارة ع و عب ال ھ عم

.القسارة 

  اب ا: االخش تخدمت كم واب و   داس زائن و االب ة ،الخ ارة المختلف ال النج ار او اعم ال  الطوب ي اعم اعدة ف ة مس

قف      ابیك ،أو في اعمال التسقیف حیث االشب ي االس عھ ف ب ووض جرة العن ستخدمت اغصان االشجار مثل اغصان ش

.مخلوطا بالطین 

 بن وط بال:الل ین المخل ن الط ارة ع دران  وھوعب ي الج ات ف لء الفراغ ال م ي اعم تخدم ف د اس ة ، وق ا النباتی بقای

.واالساسات واالسقف 
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       وت ا الزی و بقای ار وھ رى كالزیب ائیة اخ ن        ااستخدمت مواد انش و م ة یخل ون وكون جار الزیت ن أش تخرجة م لمس

.مر علیة الوقت االحماض فھویمنع النفاذیة ویعمل على تماسك المواد ببعضھا البعض ،ویكتسب الصالبة كلما

ة وذل رات مختلف ى فت ي عل ى بن ح ان المبن ا یوض ر ،كم دم الحج ك وكما نالحظ ان خصائص الحجر تبین مدى ق

بأختالف لون الحجر ونوع الحجر 

:الواجھات١٠-٤

ا  كل بفتح ا تش عة لكنھ یط ومتواض ة بس ل القدیم ة الخلی ي مدین كنیة ف وت الس ات  البی ذ ان واجھ ت النواف

اع           ي االیق ة ف ة متناغم دة معماری ا وح كلت بمجموعھ ي ش بابیك الت واب والش ى االب واء عل ارف س واس و الزخ واالق

ة لبعضھا ملجھات المساكن في المدینة القدیمة في الخلیل مكاواالتزان والوحدة في التكوین المعماري ، ونالحظ ان و

.في الكتل المعماریة المختلفة البعض 

واق وو     تتكون  احات واالس ى الس ھ عل ة مطل ى     اواجھات المباني السكنیة من واجھات خارجی ة عل ة مطل ات داخلی جھ

اء       االفناء الرئیسي ،وتمتاز واجھات المب واد البن ارو وم تخدام الحج یطة ،وبأس حة وبس ني السكنیة ایضا بخطوط واض

ات       البسیطة في تشكیلھا وكما انھا منفتحة الى الداخل وتخلو من البروزات ي الوجھ د ف ة ،ونج فة عام رفات بص والش

ذوقا     ا ، وت كلیا ووظیفی اال ش د جم وح ،ونج ت والمفت ین المص ي وب ر المبن ي وغی ین المبن ات ب ب والعالق ذوقا للنس ت

. وابداعا في العالقة بین االنشاء من جھة وبین االستعمال من جھھ اخرى

وق      وكما نالحظ في مسكن آل الدویك وناصر الدین ككتلة واحدة ى س ا عل ھ ام ة المطل التناغم في الواجھات المعماری

.اللبن او على ساحة العقابة 
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.وكما نالحظ في مسكن آل العویوي وواجھتة المطلة على السوق وعلى شارع القصبة ایضا 

یبین الواجھھ الغربیة لمسكن آل العویوي المطلة على سوق القزازین والمتعامدة مع شارع ) ٤١-٤(شكل 
. القصبة
)٢٠٠٨-٩-١٩(تصویر فریق العمل 
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.الحوش وعلى الساحة وفي مسكن آل الصرصور الواجھة المطلھ على 

ازین والمتعامدة مع شارع یبین الواجھھ الشرقیھ لمسكن آل العویوي المطلة على سوق القز) ٤٢-٤(شكل 
. القصبة
)٢٠٠٨-٩-١٩(تصویر فریق العمل 
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ث         ن حی تخدمة وم ب المس ث النس ن حی دة م ان دراسة الفتحات في الواجھات التي كما تظھر في عینات الدراسة واح

.الھدف المرجو منھ ھو االطاللة مع اقل كم من االزعاج من السوق او من الساحة التي تطل الواجھات علیھا

كن آل   رقیة لمس ة          وكما نالحظ في الواجھة الش ي الواجھ ات ف بة الفتح ة لنس اك دراس دویك ان ھن دین وآل ال ر ال ناص

ات          voidو الsoldوبالتالي فأن نسبة ال ارجي للواجھ ال الخ ون الجم ي تك ي الت دا وھ ة ج بة جمیل .  في الواجھھ نس

.اظافة الى التكامل بین الواجھات المشتركة في الفتحات وغیرھا وھي مكملة لبعضھا البعض 

:ران الجد١١-٤

مك             دران ذات س ت الج ذلك كان دران ،ل ى الج ل عل ي التحم ة ھ كنیة القدیم اني الس ان الطریقة المتبعة في المب

رارة       (كبیر یصل احیانا الى متر لمعالجة العوامل الجویة  وت والح ازل للص ل كع دار یعم مك الج ى   ) ان س افة ال اض

ن    كمادة اساسیة في بناء الجدران استخدم الحجرطبیعة مواد البناء المستخدمة، وقد ات م وق اساس ،فكانت الحجارة ف

ا   .الحجارة بسماكات اكثر من الجدران الحاملة  ا ایض ان الجدرا لیست من اجل تحمل االحمال الواقعة علیھا فقط وانم

ى      ان ال ل احی د یص أكثر   ٦من اجل دعم رفص العقدة او الركب ومن ممیزاتھا ایضا تدعم ارتفاع البناء الذي ق ر ف مت

زائن             ل خ تغاللھا لعم ھا واس دارن نفس ي الج ة ف ات داخل ل فراغ مح بعم ا تس ض    ال،اضافة الى انھ ع بع اوي لوض مط

.حاجیات السكان ، اضافة الى انھا تشكل عازل حراري مما تجعل المساكن باردة صیفا ودافئة شتاء

:تقسم الجدران حسب وظیفتھا االنشائیة الى 

در ة  رخاان ج ة حامل ین    : جی دران ب ذه الج مك ھ راوح س ون  ١٠٠-٧٠یت م وتتك ارة  مس في الحج ن ص

ان   وكانمنتظمة الخارجيھحیث ان الوجة الداخلي غیر منتظم والوج)  خارجیة وداخلیة ( فین یرتبط الص

ین         اقي ب لء الب تم م رؤوس وی ر او ال مى بالدس ببعضھما بواسطة حجارة طویلة توضع بعرض الجدار وتس

.رة الطینیة والحجارة الصغیرة والشحف صفي الحجارة بالحجا

ا                  ول فیھ د الحل تم س ت ت ارجي فكان ھ الخ ا الوج ة ، ام ة الجیری دار بالطین ن الج داخلي م ھ  ال ارة الوج تم قص وكانت ت

اء  (یة المحسنةربواسطة الطینة الجی ة للم ین          ) المقاوم ن  ب ار م اه االمط اذ می ع نف ك لمن ن وذل اد او القط بالزیباروالرم

ى     الحلول ال ار ال اه االمط رب می ى وسط الجدار،ان اكثر المشاكل التي تواجھ المباني السكنیة القدیمة وغیرھا ھي تس

ى      اد ا ال ؤدي ایض ا ی ا مم خل الجدار بسبب زوال المواد الرابطة بین الحلول مما یؤدي الى تساقط االحجار من مكانھ

. تغیر لون حجر الواجھات للمساكن 
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مك  ) لتقسیم الفراغات المعماریة (تشكل القواطع الداخلیة للمساكن : ة خلیة الحاملاالجدران الد وال یتعدى س

ة   ٤٠ھذه الجدران  ة رابط سم ،وتبنى من صف من الحجارة واحدة منتظمة الشكل ،توضع بینھا مادة جیری

ارة               .  تم قص ك ت د ذل ل ،وبع ال النخی طة حب ھا بواس ربط بعض ي ت ن العص بكتین م دران بش وى الج كانت تق

.ھي الجدار بالطینة الجیریةوج

:االسقف والقباب ١٢-٤

ون     قیف المك ي التس غالبا ما جاءت االسقف معقودة بحجارة ممیزة یطلق علیھا عقادي ، وان الطریقة الشائعة ف

د      مي عق ي ، وس ي او العرب كل     من عقد حجري وتسمى عقد الصلیب او المتقاطع او العقد الروم ى ش بة ال لیب نس ص

میكة                دران الس ط الج ة فق د التحمل ذا العق لیب، ھ بھ الص ا یش كلة م ة مش ة مركزی ي نقط ة ف اضالعة االربعة المتقاطع

یبین مكونات الجدار ممثال بالمسقط االفقي لمسكن آل الدویك وصورة لعرض الجدار من احدى ) ٤٣-٤(شكل 
. الغرف لمسكن آل ناصر الدین

)٢٠٠٨-٩-١٩(تصویر فریق العمل 
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ا         ن الزوای رز م دة تب ة اعم ي بمثاب ھا وھ ة نفس ا الغرف ي زوای د ف ي توج ة الت ب االربع ا الرك ة ایض ل تحمل ة ب االربع

.لقبة االربعة وتلتقي في نقطة مركزیة مشكلة ا

قف    ض اس ان اسقف المباني السكنیة القدیمة تتشابة الى حد كبیر ویغلب علیھا طراز االقواس المتعامدة كما توجد بع

ي              ز ف ي تترتك دة والت واس المتعام دة ذات االق ا عق د ایض ى ، ویوج ي المبن ا ف ق العلی المعقودة على ھیئة قباب للطواب

ي    تالف ف ا االخ از  منطقة تالقیھا بقبة صغیرة ام ة االرتك ى         منطق دة وعل ة واح ن نقط یة م وط القوس رج الخط د تخ فق

أن  . ارتفاعات مختلفة من ارضیة الغرف ون علااما اذا كانت منطقة االرتكاز مقطع مربع او مستطیل ف ل یك ىلتحمی

.ھذا العنصر االنشائي الذي بدورة ینقل االثقال الى الجدران الحاملة في الواجھات الخارجیة او الداخلیة

:ویوجد ثالث انواع من التسقیف

.لعقد المتاطع ا

البرمیلیة.

القباب.

.كس االشعة الساقطة یبین عمل القباب في تشتیت وع) ٤٤-٤(شكل 
عمل فریق العمل 



٨٠

یبین عمل القباب ممثال بقبة احدى الغرف في مسكن آل ناصر الدین) ٤٥-٤(شكل 
)٢٠٠٨عمل فریق العمل 

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل الصرصور وصورة لھا) ٤٦-٤(شكل 
)٢٠٠٨-٩-١٩(تصویر فریق العمل 



٨١

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل ناصر الدین وصورة لھا) ٤٧-٤(شكل 
)٢٠٠٨-٩-١٩(صویر فریق العمل ت

یبین مسقط لقبة احدى الغرف لمسكن آل آل الدویك وصورة لھا) ٤٨-٤(شكل 
)٢٠٠٨-٩-١٩(تصویر فریق العمل 



٨٢

: االقواس  والركب ١٣-٤

ث ان    نت االقواس في المباني السكنیة لنواحي اماستخد د ،حی ة الش م  شائیة حیث انھا وضعت لمقاوم ذة  معظ ھ

ى  ؤذلك لتعطي جمیعھا عند توزیع االحمال قوة شد قلیلة التدائره و جزء من اتقع ضمن قوس دائرياالقواس  ثر عل

اءت       االقوس ان ینقلھا الى الجدران الحاملة ، لیكون یستطیعالمبنى، وقوة ضغط  ا ج ن ھن ن ، وم ع آم ي وض لمبنى ف

. اھمیة االقواس بأستخدام انواع الحجر الجیدة في بناءة 

ى   انحناء القوس تأثیر كبیر على توزیع االجھادت داخلة ، ان كافة االقواس فيان لدرجة ل عل البیوت السكنیة ال تعم

ى        (الشد ، وھذا یعني ان انحناءھا  ا حت دلیل بقاءھ ة ، وال ع علی غط الواق ى الض عكسیا ،االنحناء للقوس اكبر من منحن

.)اآلن 

تعریفھا على أنھا عنصر معماري من حیث الشكل فھي غالبًا ما والركب من العناصر المعماریة المھمة ویمكن

ومن حیث اإلنشاء فھي عنصر إنشائي مھم فھي تتحمل الضغط والقوة الواقعة علیھا وترسلھا ،تعطي منظراً  جمالیاً 

.بالنھایة إلى األساسات 

الركب في مسكن آل ناصر الدین)٤٩-٤(شكل :المصاطب١٠- ٤
)٢٤/٥/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل



٨٣

:الفتحات االبواب والشبابیك ١٤-٤
:الفتحات

إن الفتحات في المباني التقلیدیة ھي عبارة عن األبواب والشبابیك إضافة إلى بعض الفتحات الجزئیة في الجدران 

) .كالمطاوي وغیرھا ( الداخلیة 

األفنیة الداخلیة والعنایة بھا، وجعلولذلك اھتم العرب بتصمیم المطلة على الطریق العام عادة قلیلة الفتحاتكانت 

كما نالحظ في مسكن آل الدویك حیث قلة الفتحات وصغر الفتحات الھامة الرئیسیة تطل على ھذه األفنیة من الداخل، 

.مساحتھا في الواجھة الخارجیة وزیادة مساحة الفتحات في الجدران الداخلیة المطلة على الفناء 

.وتكبر مساحة ھذه الشبابیك كلما زاد ارتفاع المبنى ھة الخارجیة صغیرة المساحةنالحظ أن الشبابیك على الواج

أما بالنسبة للشبابیك المطلة على الفناء تكون مساحتھا اكبر وتكون مرتفعة بحیث ال تسمح بالرؤیة للشخص الذي 

.یقف في الفناء

الركب في مسكن آل الصرصور)٥٠-٤(شكل 
)١٩/٩/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل



٨٤

یبین الواجھات لمكسن آل العویوي  المطلة على شارع القصبة مبینا الفتحات المطلة واحجامھا) ٥١-٤(شكل 
)٩٢٠٠٨-١٩(تصویر فریق العمل 

ناء الرئیسي لمكسن آل ناصر الدین مبینا الفتحات المطلة واحجامھایبین الواجھات المطلة على الف) ٥٢-٤(شكل 
)٩٢٠٠٨-١٩(تصویر فریق العمل 



٨٥

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف الفراغات المعماریة لمسكن آل الدویك) ٥٣-٤(شكل 
عمل فریق العمل 

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف الفراغات المعماریة لمسكن آل ناصر الدین) ٥٤-٤(شكل 
عمل فریق العمل 

یبین الفتحات من ابواب وشبابیك لمختلف الفراغات المعماریة لمسكن آل الصرصور) ٥٥-٤(شكل 
فریق العمل عمل 



٨٦

:الزخارف ١٥-٤

تي استخدمت في العینات وھي زخارف نباتیة او ذات خطوط ھندسیة یبین مختلف الزخارف ال) ٥٦-٤(شكل 
.ذلك للتقید بالشریعة االسالمیة التي نبعت منھا ھذه الزخارف وبعدت عن التجسید والتصویر 

تصویر عمل فریق العمل 



٨٧

:التصوینات الفخاریة١٦- ٤

سنة ماضیة ، حیث كانت وحدة البناء من الفخار المصنع من ١٠٠تاریخ البناء بالفخار  قدیم ویمتد إلى أكثر من 

.الطین تمثل البدایات األولى لبناء تصوینات المنازل ویمكن مالحظة ذلك بوضوح في المباني القدیمة

ر معماري ممیز للمباني القدیمة ویستخدم لزیادة الخصوصیة ومراقبة ما حول تعتبر التصوینات الفخاریة عنصإذ

ما تزوده ھذه العناصر من تھویة مناسبة للمبنى إلىما بداخل المبنى ال یرى من الخارج باالضافھ أنإذالمبنى 

القدیم

موجودة في الطبیعة مع من الطین عدة ممیزات وخواص كونھا مصنعة من مادةعمن الفخار المصنولوحدات البناء 

سھولة تشكیلھا بعدة أشكال ومقاسات إضافة إلى قوتھا وتحملھا للحرارة مع إمكانیة تجانسھا في البناء مع المواد 

.األخرى مثل األخشاب واألحجار

ن         طح م ى االس ا عل ر الرؤی ى كس ل عل كانت التصوینات الفخاریة اداة مساعدة لفردكرة الخصوصیة حیث كانت تعم

ة        اال ة ومكونات اطة تكوین ھ وبس ف یبروعت ذي یوص ر ال سطح المقابلة اضافة الى ان توزیعا ولونھا یعطي ذلك المظھ

.وھي تتحد مع العناصر االخرى لتكون تلك التحف المعماریة العفویة 

ین        وھذه التصوینات الفخاریة  ن أع اتیھن م اء و حم یة للنس وفیر الخصوص و ت دف وھ اء لھا ھ ى   ، الغرب افة ال ان اض

ھ       لم یقف على تلك الوظیفتین لھذا المفردالمسلم المعمار ب رؤیت ة حس ة أو جمالی ة فنی ا بطریق بل حاول أن یخرجھم

.الفنیة

تصوینة منزل آل العویوي ویبین استعمال الفخار لحجب الرؤیا ویبین  أیضا ارتفاع التصوینة وأبعاد 
المشربیة

)١٤/٥/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٥٧-٤(  شكل 



٨٨

.بعض العناصر المعماریة التي وجدت في العینات والتي ھي مھمة في العالح الوظیفي ١٧- ٤

تبین الصور بعض التفاصیل المعماریة التي تعالج المشاكل المعماریة بشكل سلس وسھل
احدھا تبین المشربیة والثانیة تبین المدخنة لبیت آل العویوي

تصویر فریق العمل
)٥٨-٤(شكل 

فتھ اإلنارة تبین الصورة المنور في مسكن آل ناصر الدین ووظی
والتھویة

)١٦/٤/٢٠٠٨(تصویر فریق العمل 
)٥٩-٤(شكل 



٨٩

:الخالصة١٨-٤

:اذا

النابعة من ) الوظیفیة (االنتفاعیة فلسفة الجمال في العمارة اإلسالمیة تعتمد علىإن
نحلل المفردات المعماریة الجمالیة أو فعندما، الشریعة اإلسالمیة أو في إطارھا العام

محاور عدة في أسباب نشأتھا و تشكلھا و نجدھا تحمل، الفراغات في العمارة اإلسالمیة
.حتى تطویرھا

أن المعمار نفسھ ھو فرد من المجتمع منغمس ، الجمال في العمارة اإلسالمیة أال وھووممفھ
لذا فإن رؤیتھ الفنیة أو الجمالیة كانت تمر عبر ذلك، و متشبع بمعتقداتھ و فكرهفیھ

.المنظور الذي تكون لدیھ

ضمن ةفالجمال في العمارة اإلسالمیة ھو عبارة عن تحقیق وظائف و متطلبات اجتماعی
، ھدفأو یمكن القول بأن الجمال في العمارة اإلسالمیة ذو، )الدیني ( اإلطار التشریعي

فن یجمع الكثیر من المتعة و الراحة و، وھذا ما یجعل الفن المعماري اإلسالمي
.االكتشافات

مع إتاحة الفرصة ، نابع منھ و یتناسب معھأخرى إن المجتمع كان یعي مفھومًا جمالیًا
رفعت ( ذكر المعماري ، العامة و یتواصل معھاید و اإلبداع بما یتوافق مع الھیئةللتجد

أو تلك المعرفة ، بین المالك و المعمار) العالقة )لخصھا في، نقطة أخرى) الجادرجي 
واقفًا على جمیع شؤون المالك من متطلبات و من رؤى مما یجعل المعمار، بین العائلتین

.تلك الحمیمة بین المعمار و المالكواألھم ھو، ھفنیة ومن حالة اقتادی

 الشكل یتبع الوظیفة"مقولة مشھور) معماري أمریكي ) ( سولیفان ( لقد ذكر المعماري "
في ھذا ) سولیفان ( قد سبقت وإن كنت أعتقد أن العمارة اإلسالمیة، كقاعدة للعمارة الحدیثة

وھذا ما ، وھویة مجتمعھاھا المحلیةلكن دون أن تتجرد من روح، التعریف منذ زمن
.یجعلھا ممیزة ولھا فلسفتھا الخاصة

بتلك البساطة الرائعة ونلتمس عندما نشاھد األحیاء القدیمة و مبانیھا القدیمة نشعر دائما
االنسجام وحتى االختالف كالوحدة و ,التكوینات و القواعد الجمالیة التي تتمثل فیھا

ففي كل مرة ، مشوقة و متجددة دائمًا البیئة العمرانیة غنیة و، مما یجعل تلك )التضاد(
.تلتمس رؤیة أخرىتراھا تجدھا في حلة جدیدة و تشعر بشعور مختلف و



٩٠

المرجعالرقم

١.

بسیم سلیم حكیم ، القانون اإلسالمي واألسس لبناء حي سكني،ترجمة یاسمین الكعكي وأفنان عثمان 

،٢٠٠٠.

٢.
.٢٠٠٧حافظ ابو سریة ، تاریخ العمارة الفلسطینیة ، عبد ال. د

٣.
.٢٠٠٨مجموعة من الباحثین ،الخلیل القدیمة سحر مدینة وعمارة تاریخیة ،



٩١

:لفصل

.آداب اإلسالم في بناء المسكن : ١-٥

.الثقافة والعمارة٢-٥

.المضمون في العمارة اإلسالمیة٣-٥



٩٤

:في بناء المسكن اإلسالمآداب : ١- ٥

كان اللتزام المسلمین بتعالیم دینھم أثر ھام في بناء البیوت، وبخاصة في فصل أماكن تجمع النساء عن أماكن 

بقین، العلوي منھا للحریم، ویسمى الرجال، وذلك منًعا لالختالط، وظھر ھذا األثر واضًحا في بناء البیوت من طا

الحرملك، والسفلي منھا للرجال، ویسمى السالملك، وبھ قاعات للضیافة، مع االھتمام بإنشاء مداخل خاصة 

.بالحریم، وكان المھندس المسلم یقوم بإنشاء ما یشبھ المحراب داخل البیت متجًھا نحو القبلة للصالة

میا خاصا بھم، وظل ھذا النموذج منبًعا یأخذ منھ الغرب، كما ظل ھذا أبدع المسلمون نموذًجا معماریا إسال

النموذج شامًخا عالًیا على مر العصور، یشھد بعظمة العقلیة المسلمة، وعندما جاء العدوان األوربي في العصر 

ھا، وبالفعل الحدیث، واستولى على كل البالد اإلسالمیة بدءوا في الكید لحضارة المسلمین لیقضوا على تراث

.استطاعوا إخفاء معالم كثیرة من معالم ھذه الحضارة، وتشویھ جزء كبیر منھا

وبعد ذلك بدأ المسلمون . وقد قام الغرب في العصر الحدیث بدراسة اآلثار اإلسالمیة، واستطاعوا االستفادة منھا

أن ندرس ھذه -لحضارة اإلسالمیةنحن أبناء ا-یقلِّدون النمط المعماري األوربي، ومن ھنا كان واجًبا علینا 

اآلثار، حتى نبتكر ألنفسنا مثاًال إسالمیا معاصًرا یتبعھ المسلمون في عمارتھم في ضوء الضوابط اإلسالمیة 

.الصحیحة، وحتى نعرف األسباب التي جعلت أجدادنا في مقدمة األمم، فنأخذ بھا، ونصبح سادة الدنیا كما كانوا

على حرماتھم ونسائھم، أثرھا في تصمیم واجھات المنازل، حیث -ابعة من تعالیم اإلسالمالن-كان لغیرة المسلمین 

كانت نوافذ البیوت قلیلة وعالیة؛ لتكون بعیدة عن أعین المارة، وابتكرت المشربیات، وكان ُیصمم انكسار في 

لك حتى ال یرى الداخل من مدخل البیت لینحني الداخل، ثم یتجھ نحو ممر آخر، ومنھ یدخل إلى فناء المنزل، وذ

.یجلس في حوش المنزل

:ومن آداب وقوانین اإلسالم

اختیار المكان الجید؛ فیبني المسلم البیوت وغیرھا في السھول أو الجبال حسبما تقتضي حاجتھ ومكان تواجده -١

، ]٨٢: الحجر[} منینوكانوا ینحتون من الجبال بیوًتا آ{: وراحتھ، وھذا ما تحدث بھ القرآن كثیًرا، قال تعالى

].٧٤: األعراف[} تتخذون من سھولھا قصوًرا وتنحتون الجبال بیوًتا{: وقال تعالى

أن تتوفر في الدور والبیوت وسائل السكن والراحة والطمأنینة من تھویة جیدة، وسعة في المكان، ووجود -٢

.الخضرة والزروع حول البیت، ووجود أماكن خاصة للنساء في البیوت

كان ُحَجًرا ( لبساطة، فینبغي أن تكون دار المسلم بسیطة، فال یسرف في بنائھا وتزیینھا، فھذا بیت رسول اهللا ا-٣

والخلفاء ( من جرید مطلي بالطین، وبعضھا مبني بالطوب اللبن، وكانت منازل المسلمین في عھد رسول اهللا 

أن یبني ما یستره من المطر والحر ویستر عورة فالھدف من بناء المسلم للبیوت ھو. الراشدین غایة في البساطة

.أھلھ



٩٥

ومع ھذا فالبساطة في البناء على سبیل االستحباب ولیس فرًضا، فاإلسالم لم یحرم تحسین بناء البیوت وتزیینھا، 

ولكن ذلك یكون بشرط أال یبعد ھذا البناء المسلم عن ھدفھ الحقیقي وھو إرضاء اهللا، والفوز في اآلخرة، وھذا ھو

].الترمذي)) [والضیعة ھي المنازل الفخمة(ال تتخذوا الضَِّیَعة، فترغبوا في الدنیا (: (ما حذَّر منھ النبي 

والمسلم ال یبني ما ال یسكن، ألنھ ال یتعلق بالدنیا، ولیست ھي كل أملھ؛ فال یجوز لھ أن یبني بیًتا ویتركھ بدون -٤

لھ أن یبني عدة أدوار في بیت واحد إال لغرض السكن، إما أن سكن بحجة أن لھ أوالًدا صغاًرا، كما ال یجوز

إن العبد لیؤجر في نفقتھ كلھا إال في (: (یسكنھ ھو وأھلھ من أقاربھ، أو یسكنھ المسلمون إجارة، قال رسول اهللا 

].ابن ماجھ) [وذلك فیما ال یسكنھ-في البناء: أو قال-التراب 

بینما رجل یمشي بطریق، وَجَد غصن شوك على (: (، قال رسول اهللا طھارة البیوت وشوارع القرى والمدن-٥

].البخاري). [الطریق، فأخذه فشكر اهللا لھ، فغفر لھ

إذا تشاجروا في الطریق ( قضى رسول اهللا : سعة البیوت، وسعة شوارع المدینة والقریة، فعن أبي ھریرة قال-٦

، أي أن سعة الطریق تكون على ]البخاري. [بسبعة أذرع) بھاالطریق الواسعة التي یكثر دور الناس (الِمْیَتاء 

.األقل إذا تشاجر الناس علیھا سبعة أذرع

.عدم اتخاذ التماثیل في میادین القرى والمدن، أو في البیوت-٧

ن، وال تستطیل علیھ بالبنیا(: (أال یرفع المسلم بناءه عن بناء أخیھ إال بإذنھ، وعن حق الجار قال رسول اهللا -٨

فاإلسالم لم یحرم رفع البنیان وتشییده، ولكنھ اشترط ذلك بإذن الجار ] الطبراني) [فتحجَب عنھ الریح؛ إال أن یأذن

.حتى ال یحجب عنھ الریح، وحتى ال یكشف عوراتھ

:والعمارةةالثقاف٢- ٥

ولكنھا في واقع األمر لم ,مسرحیةالعبارة التي تقول إن العمارة أم الفنون التشكیلیة والموسیقیة والدائما ما تتردد

وإذا كانت العمارة علي مر العصور تعتبر المرآة ,الحضاریةتعد كذلك بعد أن فقدت العمارة المعاصرة مقوماتھا

وإن كانت في ,االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للمجتمعات في كل عصرصفحاتھا األوضاعالتي تنعكس علي

.المجتمع لجانب من مقوماتھ الثقافیةوماتھا الحضاریة فھي بذلك تعبر عن فقدانقد فقدت مقالوقت الحاضر

والبیاض تؤدي الكیان الثقافي للمجتمع بل قوالب من الخرسانة والطوبفالعمارة المعاصرة لم تعد جزءًا من

.دون مراعاة للجوانب الحضاریة المادیة وظیفتھا

یعیش اإلنسان ففیھا، ا وجدانیا أو معنویا ولكنھ كذلك ارتباط عضوي العمارة بالثقافة لیس ارتباطإن ارتباط

في مكان السكن أو العمل أو مكان مستمر سواءوالتعایش بین اإلنسان والعمارة ھو تعایش، بجسمھ ووجدانھ معا 

.في حركتھ الداخلیة والخارجیةھي حیز یحتوي اإلنسانفالعمارة إذن، الترویح عن النفس 

في التأثیث وھي ملتقي العلوم الفنیة، العمارة بالثقافة كذلك ارتباط علمي یعرفھ الخاصة والعامة وارتباط

اإلسالمي في تصمیمھا كانت ملتزمة بالخطفھي فعًال أم الفنون خاصة إذا، والتنسیق في التكوین والتشكیل 

.وتخطیطھا 
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العمارة المتقدمون أنبینما یري، ج إلي عون أو معین للمعماریین وھي بذلك ال تحتایقول المتخلفون إن العمارة

ومعیار األصالة ، ألنھا مقیاس التقدم فھي األولي بالرعایة والعنایة واالھتمام، لكل المجتمع وكل المواطنین 

.والحضارة

:اإلسالمیةالمضمون في العمارة ٣- ٥

ولقد حدد القران الكریم ، الطمأنینة نة ھيوالسكون ھو الھدوء والسكی) سكن(اشتقت كلمة المسكن من فعل 

وقد حدد اإلسالم األسس …" واهللا جعل لكم من بیوتكم سكنا " ( 80)الوظیفة العامة للبیت في سورة النحل  اآلیة

ذلك ومن ثم فقد ترك. بعالقة الفرد بالمجتمع موضحا نظام حیاتھ وطریقة عیشة وآداب سلوكھ والقواعد الخاصة

أكد اإلسالم على فقد.العناصرضحة على شكل ومالمح وعناصر مسكنة والعالقات بین ھذه بصماتھ الوا

اآلسرة في إطار بعید عن عین أو إذن فلم یتناولھ كبناء بل كغالف حیث تعیش وتتعایش،المسكنالخصوصیة في 

تفھم اعتماد من ھنا یمكنو. بالرعایة واالحترام لمن ھم فیھ من سكان واختص اهللا المسكن.والمتطفلینالدخالء 

وقد دفع ذلك أیضا إلى اختیار .المارةالتصمیم بھدف حمایة الفراغ الداخلي من أعینفيالمعمار المدخل المنكسر 

تجاریة مثل / الخاص أو المساكن العامة التي تقدم خدمات سكنیةالمسقط المنفتح على الداخل سواء في المسكن

.داخليمت عناصرھا ووحداتھا حول فناء والتي انتظ,والخاناتالوكاالت 

وإذا كان ھذا النمط. األنماط السكنیة قد نبع من الداخل إلى الخارج ولیس العكس بل یمكن القول أن تصمیم ھذه

المسقط كان یفضل في حیث أن ھذا،إال أن المفھوم ھنا قد اختلف ، المعماري قد وجد في الحضارات السابقة 

إال أنة في الحضارة ، اجتماعیة متوارثة یلبى احتیاجات وعاداتألنھوائد مناخیة أو السابق لما یوفر من ف

اإلنسان المسلم النابعة من مصادر التشریع اإلسالمي حیث الحیاة كلھا اإلسالمیة یلبى بالدرجة األولى احتیاجات

ھة الخارجیة ھي الحجابوحیث الواج، الدار في معزل عن آي امتداد إلى منازل اآلخرین تمر من خالل حرم

.الذي یحمى سكان البیت عن أعین الغرباء

ھوال تستطل علی":فقد قال علیھ السالمالمنـفـعة بل ضمن حقـوق الـجـواروقد تحــدد االرتفاع لیـس فقـط ضــمن

تسخیر العواملاالستفادة منفيومن ھنا یتضح أن اإلسالم قد أیقظ الحس " . إال بأذنھ الریحھعنببالبناء فتحج

.المناخیة لخدمة اإلنسان

فقد ، آیات القران الكریم والحدیث النبوي الشریف وكذلك فان النظام المعیشي داخل المسكن قد تحدد من خالل

المناطق فيھ وعلى ذلك فأن. األطالل منھا أوالتي تسمح باألطالل علیھا الفراغاتفينھى اإلسالم عن النوم 

المضمون قد أنوھنا یتضح . یتوجب عمل سور مرتفع لألسطح، رة حیث تستعمل األسطح كمنامة الحااإلسالمیة

كذلك كان الفصل بین الحركة القادمة من خارج .البیئیةمع الظروف ثر تأثیرا مباشرا على الشكل ویتوافقأ

وال یبدین "نصوص القرآنیةالمنزل وبالتالي الفصل بین جناح االستقبال وجناح السكن توفیق مع الالمنزل وداخل

أن یراعى في تصمیمھ سھولة الحركة كما وجب على المعمار) . ٣١(سورة النور  آیة " زینتھن إال لبعولتھن 

.العناصروالربط الكامل بین 

و أوجد عناصر معماریة ذات وظائف متعددة لبناءةتصمیمیتحدید اإلسالم للسلوك حدد أسس أنوھكذا نجد 

المعمار قد استوحى كذلك فان. الشكل والتشكیل فيسكن المسلم أعطى صورة متغیرة متنوعة احتیاجات الم

القران الكریم والتي انتظمت حول الفناء مثل من) الخاصة (بعض العناصر المعماریة في المباني السكنیة أسماء



٩٧

).٥٥-٥٤(آیة سورة القمر" مقعد مصدق عند ملیك مقتدرإن المتقین في جنات ونھر في" المقعد 

.بولقد التزم بما سبق من ناحیة أفضلیة عدم استقبال القبلة أو استدبارھا بغائط أو دورات المیاهكذلك فان وضع 

القبلة والصالة في من المستحسن توجیھ غرف السكن في اتجاه القبلة حتى یسھل على المسلم تحدیدانھكذلك ف

تصمیم المسكن وھى ضرورة فصل أماكن فيىأن ھناك محددات أخركما . المنزل ألھلالغرف خاصة بالنسبة 

.الوضوء عن المراحیض

یمكن مراعاة السنة الشریفة من حیث أن من السنة النوم على الجانب األیمننھافالنوم أما بالنسبة لتصمیم غرف

االنفراد بالنساء أو األطفال انیةأما في المباني المتعددة األدوار فیلزم مراعاة عدم إمك. مواجھا للقبلة ما أمكن 

یساعد حركتھالمصعد أو سماع الصوت أثناء دون رقیب وذلك في المصاعد والساللم فان عدم ظھور من في

.االنفرادعلى تجنب ھذا 

والتماثیل اإلسالم قد اھتم بالجوھر والمضمون فانھ كذلك وضع إطارا للتشكیل فحرم استعمال الصوروإذا كان

یا أیھا الذین أمنوا إنما الخمر " (90)التشكیل والزخرفة حیث قال اهللا تعالى في سورة المائدة  آیةضمن عناصر

"الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونرجس من عملواألزالموالمیسر واألنصاب 

السطحي أو المعاني القادمة من الدین الحنیف سواء في التشكیلومن ھنا التزم المعمار بطرق تشكیلیة تتوافق مع

وقد لوحظ االھتمام بتشكیل األسطح الداخلیة سواء في. ظھرت في صورة متكاملة متزنة التشكیل بالكتلة وقد

النعكاس المفھوم اإلسالمي ویرجع ذلك بالدرجة األولى، الواجھات المطلة على الفناء أو في الفراغات الداخلیة 

والفناء ھو نواة المبنى مثل القلب في ، بظواھرھا مور ولیسعلى التصمیم حیث أن اإلسالم قد اھتم بجوھر األ

بإنشاء المساكن ولكن بالبعد عن التبھرجوالتباھياإلسالم لم یطالب بالتعالي مع كل ھذا فان، جسم اإلنسان 

ة في اآلیات القرآنیة الكریموھى من مظاھر الدنیا الزائلة ویمكن استلھام ذلك في العدید منوالتباھيواإلسراف 

واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتھم سقفا من ولوال أن یكون الناس أمة) : " ٣٥-٣٣(سورة الزخرف آیات 

وزخرفا وان كان ذلك لما متاع الحیاة * أبوابا وسررا علیھا یتكئون ولبیوتھم* فضة ومعارج علیھا یظھرون 

.عند ربك للمتقینالدنیا واآلخرة

تأثیر المضمون علي الشكل نستعرض المسكن اإلسالمي للسكن في صدر اإلسالم و مديو للتعرف علي المفھوم

) المسجد(من عدة وحدات سكنیة متجاورة ارتبطت بالمركز الدیني النبوي في المدینة المنورة فقد تكون المسكن

للمبني حیث تحددبذلك شمولیة الدین اإلسالمي و كان اإلنسان ھو النواة التصمیمیة في تكوین عضوي مؤكدة

ارتفاع باب المدخل حوالي و یبلغ) مترا٢.٥حوالي ( ارتفاعھ بالمقیاس اآلدمي حیث یمكن مالمسة السقف بالید 

سرة التي تقیم فیھ بل اإلسالمي یعتبر وحدة اجتماعیة ال ینفصل فیھا البناء عن األفالمسكن في المنظور. مترا١.٥

یعني ذلك وجود و.رة المسلمة ھو الذي یحدد الفراغ الداخلي للمسكن المضمون اإلسالمي لمتطلبات اآلسأن

و بتطویع ھذا المبدأ للمتطلبات .مشاركة فعلیة بین صاحب المسكن و المعماري أو الحرفي في بناء المسكن

یمكن أن یكون مدخال مناسبا للمشاركة الشعبیة في المعاصرة فأن بناء المسكن النواة في المناطق الجدیدة

و لو كان صاحبة قادرا عليحتىھ اإلسالم و یدعو إلیھالیدوي ھنا أمر وارد یحض علیو العمل. اإلسكان

الوقت الناسب و لكن لبناء توفرإذااستئجار غیرة للقیام بھ، لیس فقط بھدف استثمار طاقة اإلنسان في البناء 

.مالھأداء أعال یركن إلي الغیر فيحتىاإلنسان المسلم بناء ذاتیًا 

الغریبة ،و لكنة ،المسلمبعض ھتدعو إلیو المسكن اإلسالمي ال یقتصر علي الجانب الوظیفي أو اآللي فقط، كما

لألسرة في ضوء التعالیم و القیم اإلسالمیة بتصمیم المدخل لحجب معظم تعبیر شامل لمواجھة المتطلبات الحیاتیة
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إلى الداخل ، و للضیف اتجاه آخر معاكس كمبدأ لخصوصیةماتجاھھسرةاألللمساكن فأفراد الفراغ الداخلي

إمكانیة استغاللھ ألفراد المسكن،وكال االتجاھین یلتقیان في حیز مشترك یمكن أن یضاف إلى األول فیزید من

.لضیوف االسرهأو یضاف إلى الثاني فیزید من إمكانیة استغاللھ،سرةاأل

یتم في االتجاه الراسي مع تداخل الفراغات أفقیا ه األفقي كما یمكن أنوھذا الفصل الفراغي یمكن أن یتم في االتجا

حیث یراعى المعماري ،بالنسبة للداخل ولكن أیضا بالنسبة للخارج وراسیا وخصوصیة المسكن ال تراعى فقط

فمعظم الفتحات في،للفتحات الخارجیة أو العناصر المعماریة المكشوفة على الخارج المسلم أسس التصمیم

وإذا كان . أساساكما ال تتناسب مع المضمون اإلسالمي،العمارة المعاصرة ال تتناسب مع أسس التصمیم 

فان استرجاع التعالیم ،المعماري المسلم المضمون اإلسالمي في تصمیم الوحدة السكنیة ھو المحرك لید وقلب

ففي مواجھة .ر المختلفة للمسكن وھو یحرك قلمھ بین العناصاإلسالمیة یجب أن یكون أمام نظر المعماري

ھیذكر قول رسول اهللا صلى اهللا علی،اآلسرة في مراحل نمو أفرادھا من األوالد والبنات متطلبات المعیشة ألفراد

ویمكن القول بان ."علموا أبنائكم الصالة لسبع واضربوھم علیھا لعشر وفرقوا بینھم في المضاجع"وسلم 

ي أنة یمكن لألبناء النوم معا أوالد أ،واآلسرة بالحدیث ھو التفرقة في أماكن النومالمقصود بالتفرقة في المضاجع

المرونة بالمسلمینتصمیم بالتالي یجب أن یتسم،وبنات في غرفة واحدة حتى یبلغوا الحلم وعندئذ الفصل بینھم 

بناء إحساسھم باالنتماء الذي یوفر لألمراألوھو بحیث یمكن تقسیمھا وتحقیق الفصل بین األبناء عند النوم

ن تكنولوجیة البناء یمكن تطویعھا الم یتوفر ذلك بالمساحات اإلضافیة فوإذا.والخصوصیة الالزمة لكل منھم 

األسرة المسلمة التصمیم الداخلي واستغاللھ أقصى استغالل وتوفیر المرونة الالزمة لمواجھة متطلباتللتحكم في

توفیر الفناء الداخلي للوحدة السكنیة الذي وفى حالة عدم إمكانیة.المسلمینال توفیرا لمالھا الذي ھو جزء من م

المسلم أن المناخیة في مناطق محددة من العالم فعلى المعماریحفظ خصوصیة المسكن ویساعد على المعالجة

بدال من بروزھاالخصوصیة واالتجاه بھا إلى الداخل في الوحدة السكنیة إذا تیسر ذلكیوفر الشرفات التي تضمن

آخر یتمثل في تعدد ویظھر عامل.وامتدادھا على األطراف الخارجیة كما ھو قائم في أنماط العمارة المستوردة

االجتماعیة والسلوكیة التي یحض علیھا اإلسالم أكان البد للمعمار المسلم من أن یتمثل القیماالسكنیة، وھناألدوار 

.أم للحفاظ على خصوصیتھا في أثناء ھذه الحركة.السكنیةوحدات الللوصول إلىسرةاألذلك في حركة 

بینھا بقدر والفصل،یستدعى اإلقالل من عدد الوحدات السكنیة المنتفعة بعناصر االتصال الرأسیة الذياألمر

بین كثافة السكان ومتطلبان مع اإلقالل من االرتفاع باألدوار إلى الحد الذي یتضمن التوازن،اإلمكان

ونجد أن اإلسالم عنى ببناء ،ارتفاع األدوار السكنیة والوقایة من األمراض النفسیة التي تنتج عن. وصیةالخص

لذلك منھجا عمرانیا للبناء بقدر الحاجة وذم التباھي والتفاخر بالتطاول في البنیانووضع،اإلنسان قبل بناء البنیان 

.وكثرة الزخارف سواء كان ذلك لبناء مساكن أو غیرھا

بل توفر،سرة اإلسالمي لیست اآللة التي یقتصر أداؤھا على االحتیاجات الوظیفیة لألوالوحدة السكنیة في المفھوم

اإلسالمي من واقع القیم وھنا یدخل الجانب التشكیلي والجمالي الستكمال المضمون.صحابھا الراحة السكنیة أل

المخزون في وجدان المعماري المسلم من قیم تشكیلیة ل ،معن للشكولمكافالمضمون ھو .التراثیة والثقافیة للمكان 

نتیجة لقراءاتھ ومشاھداتھ أو انطباعاتھ التي قد تتغیر ،العلمي والعملي ترسب عنده على مدى فترات تكوینھ

نظریة حیث تثبت عنده فلسفة معماریة خاصة أو،البیئة التي یتحرك فیھا حتى یصل إلى النضوج وتتطور بتغیر

.یة ممیزة أو قیم جمالیة معینةتشكیل



٩٩

المراجع للفصلقائمة 

المرجعالرقم

بسیم سلیم حكیم ، القانون اإلسالمي واألسس لبناء حي سكني،ترجمة یاسمین الكعكي وأفنان عثمان 

،٢٠٠٠.



١٠٠

:الفصل السادس

.النتائج والتوصیات

.تالنتائج والتوصیا١- ٦



١٠١

.النتائج والتوصیات١- ٦

بعد استعراض واستجالء بعض المالمح العامة عن عمارتنا التقلیدیة في مدینة الخلیل القدیمة الحاضر فیھا 

في تحدید محاور یمكن االسترشاد بھا في سعینا اإلسھامبعض النقاط التي من شأنھا نالمفید تدویوالماضي من 

.المعاصرةلعمارتناحلي لتثبیت طار  م

مغاالةأوفھي تنقل حقائق التاریخ بال تزویر األممان العمارة ھي الجانب المادي لتكوین 

معماریة مآثرالتي لم تترك األممالمختلفة وتھمل لألممالعمراني التطورفشواھد التاریخ تسجل وتبجل .........

نماذج للعمارة التقلیدیة من مدینة الخلیل القدیمة والتي تأكد ميواإلسالولھا في سجالت التاریخ العربي .........

المتعاقبة في المنطقة العربیة وعلى المستوى المحلي في مدینة الخلیل القدیمة وما الحضاراتعلى عظمة وخلود 

تزخر بة من عناصر معماریة وعمرانیة شاھدة على عراقتھا وأصالتھا 

یتوجب علینا تعریب العمارة بمعنى تھیئة الكادر العربي على صیاغة الفكر نعید لعمارتنا عروقتھاإنمن اجل 

أنكھذا یجب وأمراألجنبيمادة ملموسة ، أي تحریر الواقع المعماري من المضي في فلك الفكر إلىوتحویلھ

.صلب السیاسة الوطنیة والخطط القومیة إلىاألمانيإطاریتعدى 

تعاني من بعض المشاكل أنھادراسة المساكن في مدینة الخلیل القدیمة یظھر لنا ومن خالل الزیارات المیدانیة و

ھجر بعض المساكن ذات القیمة المعماریة إلىباإلضافةمن بعض السكان وھذا یؤثر علیھا سلبا اإلھمالمثل 

.وأصالتناالكبیرة وھذا یؤدي الى دمارھا ودمار عراقتنا 

إخراجھمعلى السكان قویة المعماریة لبعض المساكن ومحاولتھ التضییوال ننسى دور االحتالل في طمس الھ

. منھا



١٠٢

المصادر والمراجع

-الرباط–عفیف البھنسي ،العمارة العربیة الجمالیة والوحدة والتنوع ،المجلس القومي للثقافة العربیة . د.١

.المغرب

عثمان وأفنانحي سكني،ترجمة یاسمین الكعكي لبناء واألسساإلسالميبسیم سلیم حكیم ، القانون .٢

،٢٠٠٠.

.تیسیر جبارة ،مدینة خلیل الرحمن دراسة تاریخیة وجغرافیة ،مركز أبحاث رابطة الجامعیین . د.٣

.٢٠٠٨مجموعة من الباحثین ،الخلیل القدیمة سحر مدینة وعمارة تاریخیة ،.٤

.١٩٨٥العدد الثالث والستون ،مجلة عالم البناء،نوفمبر .٥

.٢٠٠٨، مجلة المھندس الفلسطیني،نیسان والخمسونلعدد الثالث ا.٦

.غسان دویك ،مخططات ترمیم شریحة العقابة ،رابطة الجامعیین . د.٧

.٢٠٠٧عبد الحافظ ابو سریة ، تاریخ العمارة الفلسطینیة ، . د.٨

.الخلیلأعمارنھى دندیس ، لجنة . م.٩

١٠.remembered .cominewww.palest.
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